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 تاحأ رالا ناكأ ىداتود

 ال1 نم انلعاوضف أ نأةنجلا

 هانلصف باتكب مهانئج دقلود
 ةيالا «ىده مع لع

 ةيآلا «هليوأتالإ نو رظني له»

 قلخ ىذلا هللا بر نإ»
 ةبآلا «ضراآللاوتاوُمَسلا

 ةياالا«شرعلا لع ىوتسا مد

 «اثيثهيلطي راهنلا ل يللا ىشغي »

 موجنلاو رمقلاو سمشلاو»

 ةيآلا «هرمأب تارخسم
 ةيآلا ءماللاو نقلل الأ د

 «ةيفخو اعرضت كبر اوعداأ»

 دعإ ضرالا ىفاودسفتالو»

 ةبآلا «اهحالصإ



 هةحفص
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 ١ ىزارلارخفلا ماماللريبكلاريسفتلا نمرششع عبارلا ءزجلا سرهف

 امقتسم ىطارص اذه نأو»ىلاعتهلوق

 ةيآلا «هوعبتاف

 لاما باتكلا سومان مث
 كرايم هالزنأ بابك اذهر)

 «نومح رثكعل اوقتاو هوعبتاف

 باتكلالز:أ ام إاولوقتذأ»

 ةيآلا ءانلبق نم نيتفئاط ىلع
 مههتأت نأ الإ نورظني له»

 ةيآلا ةكئالملا

 اوناكومهنيد اوق رف نيذلانإ»

 ةيآلا «اعيش
 رثع.هلف ةنلخلا اج نمد

 ةيآلا «اهلاثمأ

 طارصىلإ بر فتادهتإ لقد
 ةيآلا « قت

 وهو ابر ىنبأ هللا ريغأ ّلق»

 ةيآلا «ءىث لك بر

 فئالخ مكلعج ىذلا وهو»

 ةيالا «ضرآألا

 الف كيلإ لزنأ باتكصملا» ىلاعت هلوق

 «مبرنمكيلإلزنأاماوعبتاد

 اهءاؤاهانكلهأ 3 رقزمكو»

 ةيآلا ءاتايب انسأب

 ةحفص

 مثءاج ذإ مهاوعد ناك اندىلاعتهلوق ١
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 ةيآلا «انسأب

 مهيلإ لسرأ نيذلا نلأسنلفد

 «نيلسرملا نلأسنلو
 ةنآلا « ملعب مهيلع نصقتلف »

 ةيآلا «قحلا ذئموي نزولاو»

 كتلوأفهنيزاوم تفخنموو»

 ةنآلا « مهسفنأ 1

 ضرالا ىف مكانكم دقلو»

 ةيآلا «شياعمايفكل انلعجو
 « مكان روض مث كانقلخدقل ود

 ذا دجس هلآ كيف انا

 2| كلج رمأ

 َكز نوكماف ابن لكهافلاقو
 ةيآلا ءابف ريكشت نأ

 «نوثعبي موي ىلإ فر ظنأ ل اق»

 مل ندعقأل ىتي وغأ امف لاق»

 «ميقتسملا كطارص

 مهيدبأ نيب نم مهنيتآل مند
 ةباالا «ميفلخ نمو

 اموؤذم اهنم جرخأ لاق د

 ةيالا ءاروحدم

 كجوزو تنأن كسا مدآ ايو»

 ةيآلا «ةنجلا

 ةبالا «ناطرغلا اطسوسوفو
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 ةيآلا «نيقسافلا راد ميرأس» ىلاعت هلوق 0

 ىلع ديعولاو ديدسهتلا دارملا نأ : لوآلا : ناهجو هيفف «نيقسافلا راد مكي رأس ) هلوق امأو

 دهاجمو نسحلاو سابع نبا لاق : لوألا : ناهجو هيف : ريدقتلا اذه ىلعو « ىلاعت هللا سمأ ةسفلاخم

 : ىناثلاو . مهنم اونوكتت نأ اورذحتل كرطاخف | رضاح مهجركذ نكملف ىأ ؛ ماهج ىه نيقسافلا راد

 ةقلامعلاو ةرباجلا نم اهيف نينطوتم اوناكن يذلا نيرفاكلا لزانم مكي رأو ماشلا كلخدأس : ةداتق لاق

 نورعاوناكى لا نك اسملاىه (نيقسافلا راد) ىلكلا لاقو . لاكنلا نم هيلإ اوراص امو اهب اوربتعتل
 110 21 كس 111 كوتا درو داع لزانم نمر ءءلو رفات اذإ اهلع

 .مرايدو مهئادعأ ضرأ مهثرويس ىلاعت هنأب ةراشبلاو دعولا دارملا نأ (ىناثلا لوقلاوإ)

 . معأ هللاو

 ىلاعت هلوق هلوأو « رشع سماخلا ءزجلا ىلاعت هللا ءاش فنإ هيليو « رشع عبارلا ءرجلا مت

 هلاك] ىلع هللا ناعأ . فارعالا ةروس نم «نوربكتي نيذلا ىنايآ نع ف رصأسإ)



 ففي ةيآلا «ءىث لكل اليصفت و ةظعوم» ىلاعت هلوق

 ناف « ةباتكسلا كلت ةيفيك ىلعو ؛ حاولالا كلت ةيفيك ىلع لديام ةيآلا ظفل ىف سيل هنأ ملعاو

 . هنع توكسلا بجوالإو هب لوقلا بجو ؛ ىوق لصفن» ليلدب ليصفتلا كلذ تبث

 ىسوم هيلاجاتحياملك نم دارملالب , مومعلا لع سيل هنأ هيف ةهبشالف (ءىثلك نمإل هلوق امأو

 ١ حباقملاو ساو مارحلاو لالخلا نم مهند ىف همرقو

 (ءىث لك نم) هلوقب اهمدقىللا ةلمجلل نايبلاك وهف (ءىثش لكل اليصفتو ةظعومإل هلوق امأو

 نم ىلعي نأ بحب امل (اليصفت) رخآلاو (ةظعوم) امهدحأ : نيب رض ىلإ همسق ىلاعت هنال كلذو

 نع ةرفنااو ةعاطلا ف ةبغرلاب جوت ىتاار ومالا نم ىلااعت هللا هركذاملك ةظعوملا ف لخديف ؛ ماكحالا

 ليصفتو ماكحألا ماسقأ حرشب هعبتأ الوأ كلذ ررق املو ؛ ديعولاو دعولاركذب كلذو « ةيصعملا

 ىأ (ةوقب اهذخن) ىسومل لاق ؛كلذ حرش املو (ءىثث لكل اليصفتو) لاقف « مارحلاو لالحلا

 نأ كلذ رهاظو « اهنسحأب اوذخأي نأب هموق رمأ, نأ ىلاعت هللا هرمأم , ةقداص ةينو ةيوق ةميزعب

 ناك ف يلكتلا نإ : نيرسفملا كعب لام كلازل“ هننأف ]صغتلا اذه ىف نوكل اذ

 نم هصخ لب : مهضعب لاقو : هريغل صخرام هل صخرب ل ىلاعت هنأل ء دشأ مالسأاا هيلع ىسوم ىلع

 (اهنسحأب اوذخأي كموقرمأ و) هلوقىفو ؛ هادعامفهموقل اكراشمناكنإو : ءادألاو غالبلاةفلك ثيح
 هلوق رهاظ هي روما لاكلا نك كح و ةاؤرتلا فام لكي تينرإمل كاس ه2 ل

 ءاملعلاركذو ضقانتمكلذو ؛ هيذخالا مز وجيالهنإو 2 نسحأب سيل مهيفنأ ىضتتقي (اهنسحأباوذخأي)

 «صاصقلاك «٠ نسحأ وهام اهنمو نسح وهاماهنم فيلاكتلا كلتنأ : لوألا : اهوجو هنع باوجلا ف

 « نسحلا ىف لخدأوه امب ذخألا ىلع مبسفنأ | ولمحت نأ مهرف ىأ ءربصلاو ءراصتنالاو ؛ وفءلاو

 (هنسحأ نوعبتيفلوقلا نوعمتسينيذلا) هلوقو (كيلإلزنأ امزسحأ اوعبتاو) هاوةكباوثلرثك أو
 حدقي كلذ ؛ نسحلا كلذب ذخالا نم عنمدةف « نسحألاب ذخألاب ىلاعت هللامأ ايلف : اولاق ناف

 لوي ىح  بدنلا لع ..سحاللاب ذخالاب كاكت هللا عأ لمحت لوقف انسخ ا

 ١. ضقانتلا اه

 ىلاعت هلوقلن .ح اهلكو اهنسحب ىأ (اهنس>أباوذخأي) برطق لاق باوجلا ىف (ىناثلا هجولا)

 : قدزرفلا لوقو (ربك أ هللا ركذلو)

 لوطأو زعأ همتاعد اتي

 نسحأو ؛حابلاو بودنملاو بجاولا هتحت لخدي نسحلا : مهضعب لاق (ثلاثلا هجولار)

 . تابودنملاو تابجاولا ةثالثلا هذه



 ةيآلا «ةظعوم ءىس 2 لكانم - فم 5 لاعت هلوق 50

 امد ءىَت ل لكل اليصفتو' ةةظع و ءىتن لك نم حاوأألا ف 7 2

ٌُ 

 «4١1ه» تيقسافلا 1 2 ع انسحاب 0 ا و

 سانلا لع ةوفص كتذختا ىأ (كتيفطصا) هلوقف ةوفصلا 5 ءافطصالا نأ 0

 لاك هل ىذلا رفآللا ركذ ةافططا لاعت هنأ ركذ انملو« اتا, لع كتلضف دان رب : سابع ننا لاق

 (ىالاسري)نوقابلاودحاولا ىلع (ىتلاسرب) عفان و ريثك نبا أرق (ىالكب وىنالاسري)لاةفءافطط الا اذه
 ىرجب ىرحجبت ةلاسرلانالف(ىتلاسرب) أرقنمو « ىرخأ دعب ةره هيلا ىحوأ ىلاعت هنأ كلذو : عمجا ىلع

 نال«قللا لعل قي ملو (سانلا لعكتيفطصا)لاق امنإو « عمبا عضوم ىف اهدارفإ زوجيف ؛ ردصملا

 . مالسلا هيلع ىسوم هعمس مك ةطساو ريغ نم هللا مالك عمست دق ةكمالملا

 ؟ ةلاسرلا ىف هاواس دق سانلا نم اريثك نأ عم هتالاسرب سانلا ىلع هافطصافيك : لبق ناف

 ريغب مالكلا عم ةلاسرلاوهو « نيرمآلا عومجمب سانلان ود نم هصخ هنأ نيب ىلاعت هنإ : اناق

 مالكلاكلذ عمس هال انهه صيصختلا لص- امإ هنأ تبثف ؛ هريغل لصحامعوجما اذهو . ةطساو

 نه نالءرهاظلا فرعلا ىلع ءانب فرشلا ديزا اببس ةطساو ريغب مالكلا ناكامإو  ةطساو ريغب

 ؛باوتلاو باجحلا ةطساوبهعمسنم ةيتلم فرشأو الاح ىلعأ ناك هيف قاف نم ميظعلا كلما مالك عمم

 هذدهذخف ىعي (نيرك انشلا نمنك و كتيتآ ام ذفت) لاق . ةميظعلا ةمعنلا نم نيعونلا نيذه ركذ امل

 م شخ او همشلا هذه نوملا كش ل ختشااو © ةياقرلاا كلعنم تبسي كلك قيال وا ةمعنلا

 . ملعأ هللاو . المعو ابلع اهمزاولب مايقلاب نوكي اممإ

 صأو ةوقب اهذخف ءىث لكل اليصفتو ةظعوم ءىث لكن م حاولألا ىف هل ايبتكو) ىلاعت هلوق

 «نيقسافلا راد مكي نان ا طك ردا ادخل كلمكوق

 كلت ليصفت ةيآآلا هذه ىف ركذ ةلاسرلاب مالسلا هيلع ىموم صخ هنأ نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 اهيل قيوم نأ : مهضعب نع فاشكلا بحاص لقن (حاولألا ىف هل انيتكو) لاف ةلاسرلا

 الوطو اهرهوج ىفو حاولالا ددع ىف اوركذوءرحنلا موي ةاروتلا ىلاعت هللا ه اطعأو . ةفرع موي

 نمليقو . مالسلا هيلعلي ريجاهب ءاجةدممز نم تناكاهنا ل يقو . ةعبس : ليقو . حاولأ ةرشع تناكاهنأ

 تناك: ثتهو لاقو . ءامسلا نم تلزن ب شخ نم تناك: نسحلالاقو . ءارمح ةتوقايو ءارضخةدجربز

 ملقلاب لي ربج اههتك حيرج نبا لاقف . ةياتكلا ةيفيك امأو « مالسلا هيلعىسومل هللا اهنيل ءامص ةرخص نم

 مزرونلا را نةدمكماو كذلا ةمكراو قا



 «مو ةيآلاعىنالاسرب سانا ىلع كتيفطصاىنإ ىسوماي لاق» ىلاعت هلوق

 كنب ام دخن ىالكب و ىالاسر | سانا لع َكَتيفطصا ىفإ تا
5-1-1 - 

 ك6 كاشلا نم نكو

 قعصلا : ثيللا لاق (اقعصىموم رخو)هلوقو . ابارت هلعج : لاق هنأ سابع نبا نعىور امل قفاوم
 وهن قعصلاق نق# دو لجكرلا ىدض لاه هقدلا ةمكفلا) ناي

 نه قءعصق) ىلاعت هلؤق نمو: تام اذإ قعص: اضلأ لاقي و. ىردصم إف ندص كا 0 22

 .نوتومي ىأ (نوةعصي 1 مهموي) هلوقهنمو . توملاب هورسف(ضرأآلا ىفنمو تاومسلا ىف

 هيرض اذإ هعقص نم ةعقاصلا : امل لاقي و « ةقعاصلا نم هلصأ قعص : فاشكحلا تحاص لآ

 هسأر لع

 ةداتق هرسفو « ىثغلاب (اقعص ىسومرخو) ىلاعت هلوة سابعنبأ رسف : لوقنف اذه تفرع اذإ

 نم قافأدق : تيملل لاقي داكيالو : جاجزلا لاق (قافأ اسلف) ىلاعت هلوقل ءىوقألوآألاو ؛ توملاب

 مث) اوتام نيذلا ىف لاق ىلاعت هللا نآل « هيبشغ نم قافأ هنأ : هيلع ىثغي ىذلل لاقي نكل و : هتوه

 (مكوم دعل نم مانشعب

 (كيلإ تدت) ؛ كنذإ ريغب ًائيش كريغ كلأسي نأ نع كل اهيزنت ىأ (« كناحبس لاقل هلوق امأ

 لاؤس نم (كيلإ تبت) ىناثلا . ايندلا ىف ةيؤرلا لاؤس نم (كيلإ تبت) لوآلا : ناهجو هيفو

 هنأب (نينمؤملا لوأ انأو) لاقي وأ ءايندلا ىفب ىرتال كنأب (نينموملا لوأءلنأو) كنذإ رسب ةيورأأ

 . كنذاب الإ كنم لاؤسلا زوال

 نكو كتيتآ ام ذخف ىالكبو ىتالاسرب سانلا يلع كتيفطصا ىنإ ىسوماي لاق ل ىلاعت هلوق

 (نيرك اشلا نم
 ةءيظعلا همعنهوجو هيلعهللا ددع ؛ اهنم هللا هعنمو ةيؤرلا بلط امل مالساا هيلع ىسوم نأ معا

 معنا نمكتيطعأ دقف ةيؤرلا كتعنم دق تنك نإ هل لاق هن اكاهركشي لغتي نأ هرمأو ءدللع هلأ

 ا معنلا عاونأ رئاس ىلإ رظناو « ةيؤرلا عنم ببسب كردص قيضي الف ء اذكو اذك ةميظعلا

 اضاناةهرااة ورا عنم نع مالسلا هيلع ىسوم ةيلست دوصقملاو .اهركشب لغتشاو اهب كتصصخ

 ٍركذ ىلإ ناك امل اهسفن ىف ةعنتمب تناكول ذإ « يلا ِهّبلا يلع ةزّئاج ايؤرلا نأ لع لدي. ام دحأ

 , ةجاح ردقلا اذه



 ةيآلا ءاكد لعج لبجلل هبر لجن الفد ىلاعت هلوق 8

 ا ريغب اهأس مالسلا هيلع هنأ الإ . ةزئاج تناك ةيؤرلا : اولاق انب امحأ نأ ملعاو
 هذه ىف مالكلا ةلمج اذهف , هوركذامعالىنملا اذه نع ةبوت ةبوتلا تناكف : نيبرقملا تائيس راربألا

 اوصلاب لعأ هللا و.ةيآلا

 هيلع ىموم ءاج : لاق هنأ سابع نبا نع لقن . ةيآلا هذه نع ثحبلا ىف ( ةعبارلا ةلأسملاإ)

 بنتك و ىسوم هللا ملكو : 7 لفسأ ىف نوعبسلا قسد لبجلا ىسوم دعصو نوعبسلا دعما مالسلا

 رظنأ ىنرأ بر) لاقف « هقوش مظع ا و ا ايجن هيرقو أب ًاراعك حاولآلا ىف هل

 ىفو (كيلإ رظنأ) كسفن (ىرأ) ىأ « فوذ< (ىنرأ) ىلوعفم ىناث :فاشكلا بحاص لاق (كيلإ
 : تالاؤس ةنآلا ظفل

 يدكا اذ ىو اهمدقم نع وأ ةبورلا نع ةرابع نوكيبنأ امإ:: رظنلا ( لوألا لاؤسلا)

 اللا كل 2 يأ ملا نك: لواللا] دقتلا غوت هتاقارل اساسقلا ىترملاةيناَج ىلإ اةميلسلا

 : نيهجول دساف اذهو كناج ىلإ ةقدحلا بلقأ ىتح 1 قل نك ناثلا»دقتلا" لو ندا
 000 ادد امي لإ تدل بلع نأ : ىاتلاو - ىلاثت هن'ةهجلا تانئإ' ىضتتي هنأ :امهّدحأ

 . دساف كلذو ةيؤرلا نع ةجيتنلاو هلعخل

 ” كلانا , كلا ظنا 2 اكل ور نما اكمتم ىلغج ا هانعم (فرأ) ةلوق نأ :”باوجلاو

 هلوقل اقباطم نوكي ىتح « ىلإ رظنت نإ لقي مو (ىلارت نل) لاق فيك «ىناثلا لاؤسلا )

 (كيلإ رظنأ)
 اهتم هلا ورا ىذل] رظكتلا آل هب ولا وه داوصقملا نآك ةياؤرلل ةمدقم ناكانملل رظنلا نأ : باوجلاَو
 ؟ هلبق امب (لبجلا ىلإر ظنا نكلو) هلوق ىف كاردتسالا لصتا فيك « ثلاثلا لاؤسلاو ١

 اذإ الإ ىلاعت هللا ةيؤر ىلع ىوقي ال ادحأ نأو ةيؤرلا رمأ ميظعت هنم دوصقملا : باوجلاو

 اذهف «قرفتو كدنا لبجلل ةيؤرلاو لجتلا رثأ رهظ امل هنأ ىرت الأ « هديبأتو هتنوعمب ىلاعت هللا هاوق
 . ةيؤرلا رمأ ميظعت ىلع لدي هجولا اذه نم

 سورعلاتواج لاقي هنمو ؛ نابو رهظىأ(ىلجت) جاجزلا لاف 4 لبجلل هبر بحت اسلفإإ هلوق امأ
 جاجزلالاق (اكد هلعج) هلوقو . أدصلا نم امهلع ام تلزأ اذإ فيسلاو ةآرملا تواجو ءابت ةيلااذإ

 هكدأ هتققد اذإ .ىثلا تككد:لاقي ضرألاعماقوقدمهلعجىأ نيونتريغب (ءاكد) ونيونتلاب (اكد) زوحي

 ءاكدلاو ء ردصمكدلا ءاذهىلعف . ةزشان ضرالا عم نركك ىقكاواورلا :تاواكتلااو ءاكدلاو اك

 « دك م ردصم اكد هك : لاق هنأ (اكد هلعج) هلوقىف شفخألا نعهدانساب ىدحاولا ىور م“ . مسا

 وهو « ةعفترم اضرأ ىأ ءاكد هلعج دارأ ًادودمم (ءاكد) أرق نمو لاق . كد اذ هلعج زوحجيو



 ضر ةيآلا «هبر هملكوانتاةيل ىموم ءاجامللو» ىلاعت هلو

 . ثالث تامدقم هذهف ؛ ىري نأ عنتمب ىلاعت هنأ تبث اذه تبث ىتمو

 «نل» ةبلك نأ ةغللا لهأ نع لقن ام : لوآلا : هوجو نم اهريرقتف (ىلوآلا ةمدقملا امأإل

 ٍناتك هتحصب دبشي شيل و ءةغللا لهأ لع ةلطاب ىوعد هذه : هللا همحز ىدحاولا لاق : ديال

 هونمتي نلو) دوهلا ةفص ىف ىلاعت هلوق هداسف ىلع ليلدلا : انباحصأ لاقو . حي لقن الو « ربتعم

 |ءدب امكتاقوالا لوانتي (ىتارت نل) هلوق نأ : ىناثلاو . ةمايقلا موي توملا نونمتي مهنأعم (ادأ

 5 تت لخ دإ هالولام م جارخإ الهشدلا ىضتقموب. ملكا هلق نكي رأ تلقرو ىأ 8 09

 ررةم وهام ٍلعبوجولا فرص ىفال ةحصلا فرص ىف ءانثتسالا ريثأت نآأل . فيعض اضيأ اذهو
 هتلاح ىفاني هلعف نأ هانعمو « ىننلا ديك أت ديفي ءاذك لعفأ نل هلوق نأ ثلاثلا . هقفلا لوصأ ىف

 : باوجلاو : ةيهلالل ةيفانم ةيؤرلا نأ ىلع لدياذهو (هل اوعمتجاولو ابابذ اوقلخي نل) ىلاعتهلوةك
 هلوق ناكف . لالا ىف ةيؤرلاليصحت نع عقو امنإ لاؤسلاو « هنع لاؤلاعقواهىن ديك أتل (نل) نأ

 . ةلأسملا هذهريرةتىف مالكلاةلمج هذهف . الف مئادلا قنلا ديفينأ اماف ٠ بولطملا كلذل ايفن (ىارتنا)

 اضيأ ىمومو هللا نوري نينمؤملا نإ : لوقي لئاق :نانثا لئاقلا : اولاقف (ةيناثلا ةمدقملا امأإل

 قراخ لوق وهف ىسوم نع هيفنو ىسوم ريغل هتابثاب لوقلا امأ ؛ لكلا نع ةيؤرلا ني لئاقو «هارب

 . لطاب وهو عامجالل

 ىفن عم ةحصلا توبثب لوقلاف . ةحصلا ىنن عوقولا ىنن نم لك نأ ىبف (ةثلاثلا ةمدقملا امأو)

 : ىلو آلا ةمدقملا ةحص ىلع ةلالدلا هذه ءانب نأ ملعاو . لطاب وهو عامجالا فالخ ىلع لوق عوقولا

 . ةيلكلاب لالدتساإلا اذه طقس ايفنص تن 1

 ؤرلا تناكولو : اةعصرخ هنأ مالساا هيلع ىموم نع ىكحىلاعت هنأ ( موقلل ةيناثلا ةجحلا إل

 9؟ اقعص اها وس دنع رخ ملف . ةزئاج

 نأ بجوف  هيزنتلل ةملكلا هذهو ؛كناحبس لاق قافأ امل مالسلا هيلع هنأ (ةثلاثلا ةجحلاو ل

 ناكف ؛ ىلاعت هللا ةيؤر وه هركذ مدقت ىذلاو « هركذ مدقت امع ىلاعت هللا هيزنت هنم دارا نوكي

 امهإ هللا هيزنتو . ىلاعت هللا هيزنت ةيؤرلا قن نأ اذهب تبثف . ةيؤرلا نع هل ًاهبيزنت (كناحبس) هلوق
 . لاحم هللا لع كلذو : تافالاو صئاقنلا نم ةيؤرلا نو" بجوف « تافالاو صئاقلا نع نوكي

 . ةعنتم هللا ىلع ةيؤرلا نأ تبنف

 بلط نأ الولو (كيلإ تبت) لاق هنأ قافأ املىسوم نع ةياكح ىلاعت هلوق (ةعبارلا ةجحاورإل

 (نينمؤملا لوأ انأو) لاق امل مالسالا ةحص ىفاني بنذ هنأ الولو « هنم بات امل بنذ ةيؤراا

 «١؛ - رن +.»



 ةيالا[ 1 1, انامل ىسوم ا اككئاو» ىلاعت ةلآوق مسا

 هنوك لاح ارقتسمل.جلا نوكوه ؛ ةيؤرلا لوصح هلوصح ىلع ىلاعت هللا قلع ىذلا طرشلا نأ تبف

 ” لاح طرق هاو ء اكرختم

 كلا لإ 2000 011 اعل رام ره في نم لبجلا لاح رايتعا نأ وه : باوجلاو

 نك اسوأ كرحتم هنأ ثيحنم هلاحرابتعا عنيالنوكسلاو ةكرملانعولخلا عنتم هنوكو « نك اس

 ا لل ارا رة رولا تجار نك | رج هنوك طرشب هتذخأ ىل ءئثلا نأ ىزت /

 هنوك وأ ادوجوم هنوك نع رظنلا عطق عم وه وه ثيح نم هتذخ أولف ٠ مدعلا بجاو ناك امودعم

 اذه و « لبجلا رارقتسا وه ظفللا ىف اطرش لعج ىنذلا انهه اذكف . دوجولا نكمي ناك امودعم

 ككاو الر اكملا راك رد ولا نكفرمأ طرق ]عج ىنتلا ردقلا نأ تّيتف دوجولا نكمردقلا

 : لعأ هللاو . هيلع بولطملا ءانبل فكي

 اءلف) ىلاعت هلوق ةيؤرلازا وج تابثإ ىف ةيآآلا هذه نم ةطبنتسملا هوجولا نم (ةعبارلا ةجحلا))

 لا للا لولا ناهجو هيلع لديو « ةيؤرلا وه ىلجتلا اذهو (اكد هلعج ل لبجلل هبر لجن

 معلا نم لأ الع هوك فراش لا نأ الإ! وذل كلذ | امنا : لا راصبأو ىذا كلذأ لع

 نأ ريرقت ةيآلا هذه ركذ نم دوصقملا نأ : ىناثلا . ىلوأ لك آلا موهفملا ىلع ظفللا لمحو هب

 هؤازجأ تقرفتو كدناىلاعت هتلاىأر امل هتمظععم لبجلا نأ ل يلدب ىلاعتهللا ةيؤر قيطيال ناسنالا

 لجت املف) ىلاعت هلوق نأ تبئف . دوصقملا اذه لصحي ىل الإو هانركذام ىلجتلا نم دارملا نأ الولو

 كلاذك را 0 2 ها كك لان اك هللا عار انك خ٠1 نأ وه (اكد هلعج لبجلل هبر

 انأذلإ ءاقمْئَر نأ أ عنتمي د هكا ادا ل1 لاك نأ نانا كاما قفا قرلا ماج لاعت هنأت

 ةيؤر هيف قلخ مح ” , مهفلاو لقعلاو 0 تاذ ىف قلخ ىلاعت هنإ : لاقي نأ عنتعال : لوقن

 اذهم ايطاخم هنوكو (ريطلاو هعم ا لابجاي) لاق ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو « ىلاعت هللا تاذب ةقلعتم

 ل 0 0 اا كيفما انيع اذكف هيف لقللاو ةاملا لوصخ طورتم باطلا
 ىلاعت هنأ ةيعمسلاو ةئيلقعلا لئالدلاب تبث هنإ : اولاقف ةلزتعملا امأ . ةيؤرلا زئاج ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا
 بتكلا ىف انيب دقف ةيلقعلا مهلئالد امأ . تاليوأتلا ىلإ رهاوظلا هذه فرص بجوف هتيؤر 0

 اذه ىف مهلام ىوقأف ةيعمسلا مبلئالد امأو . اهركذ ىلإ انه ةجاح الف ؛ اهطوةسو اهفعض ةيلقعلا

 ثحامملا نم ةيآلاهذه قام ماعنالا ة ةراوسا فا قش»لق (راصب الا هكردتال) ىلاعت هلوقب كسعلا بالا

 : لوألا : هوجو قم ةيؤرلا مدع لع ةيآلا هذه اوكسمتموقلا نأ ملعاو . ةقيمعلا فئاطللاو ةقيقدلا

 ىدوما نأ لع لدت ةدآلا, هذه: نإ": لاقيب نأ"لالدتدالا ريرقتو.(قارت نل)'ىلاعت هلؤقي كسملا

 ةتباا هآزيال ادحأ نأ تبث اذه تبث ىتهو « ةمايقلا ىف الو ايندلا ىفال ةتبلا هللا ىربال مالنسلا هيلع



 دف ل1 خيار كوخ اهل سو الل ااا

 :ناع ذأ رهو عبارلا ل |يوأتلا اهو: :«فدساف لؤةلاناده نأ كيش كلذ لع هناي 0 داكن

 ناكل ؛ كلذدارملا ذاك ول ه8 ؛اديغي اًاضيأ قف ؛ ةلع لهل لدام ىوقت ةيععت ةيآراهظإهنم دوصقملا

 . لقعلا ىف رهظام ىلع ةدئاز هوجوب كتيؤر عانتما ىوقي دكا ىلإ اي ديرأ : لوقي نأ بجاولا

 ةدساف اهرسأب تاليوأتلا هذه نأ انملع . ةيؤرلا بلطلب كلذ لقي مل ثيحو

 كلذو ةيؤرلا زّئاج ىلاعت هنأ ىلع ةلادلا ةيآلا هذه نم ةطبنتسملا هوجولا نم 4 ةيناثلا ةجحلاإ)

 ناسنإ هللاقف نجحت لجر ديف ناك ول هلأ ىرت الأ ىزرأال : لاقل ةيّورلا ليحتسم ناك والات ةنال

 رجلا لدي هدد قانا ولو لك امال هل لوفي ليو © لك ورا اذه هَل كوكي هناق هلك ل اذه نلر١
 لقي ملو (ىتارت نل) ىلاعتلاق اءلف . هلكأتال كنكلو « لكؤي امم اذه ىأ اهلك ل فلل اقل

 . ةيؤرلا رئاج هتاذ ىف ىلاعت هنأ, لع لدي اذه نأ انملع « ىرأال

 ::زئاج سعأ ليع هتيؤر قلع ىلاعت هنأ :ةيالا هذه نم ةطذتسملا هوجولا نم (ةشاثاا ةجحلا)

 ىلع هتيؤر قلع ىلاعت هنإ : انلق امنإ . ةزئاج اهسفن ىف ةيؤرلا نوك مزايف . زئاج زئاجلا ىلع قلعملاو

 فوسف هناكمرقتسا ناف) ىلاعت هلوق ليلدب « لبجلا رارقتسا ىلع هتيؤر قاع ىلاعت هنأأل « رّئاج أ

 نياج رمأ لع: هتيؤر قلع ىلاعت هنأ تيثف .«هشفن .ق.ةوجولا نتاميرحأ ليلا رارقتساو ف
 . ةسفن ىف دوجولا

 طرشلا كلذ ناك امل هنآل  اهسفن ىف دوجولا ةزئاج هتيؤر نوكت نأ بجو اذه تبث اذإ
 هيلعبترتينأ اهإ ء طرششلا كلذ لوص>ريدقتبف ؛ لاحم هعوقو ضرف نم مزلي مل ء دوجولازئاج ارمأ
 ةيؤرلا نوكب عطقلا مزل ةيؤرلالوصح هيلع بترت ناف « بترتيالوأ ةيؤرلالوصحوه ىذلا ءازجلا
 كلذ لصح ىتم هنا ؛ هلوق ةحص ىف اذه حدق ةيؤرلا لوصح هيلع بترتي مل نإو « لوصحلا ةزئاج

 . لطاب كلذو ٠ ةيّؤرلا تاصح طرشلا

 ليجلا رارقتساو « هتك رح لاح لبجلا رارقتسا ىلع ةيؤرلا لوص>ح قلع ىلاعت هنإ : لبق ناف

 زئاج طرش ىلعال ء لوصحلا عنتمم طرش ىلع قلعم ةيؤرلا لوصخ نأ ترق, هلا هكر

 نإ تك ىلا لكل د وه طرشلا نأ ىلع لبلدلاو ؟ هومتلقام ةحص مزلي ملف , لوصحلا

 اف اكوحتم وأ انك انا ناك ةيززلا الصح ظرق هرارتتسا نتج سل اجا نزح ناك ار

 تقولا كلذ ىف لبجلا نأ اندلع لصحت مل ثيحو ؛ طارتشالاىضتقمب ةيؤرلالوص>مزل « لوألا ناك

 اطرش هرارقتسا لعج ام لاح لبجلا نأ تبثف . اكرحتم ناك ارقتسم نكي مل املو « ارقتسم ناك اه

 ايكراني هنوك لاس مجم جرو كر ره ل رعاا وأ ترقي ككل رحم رك ورا



 ةيالاع هير هماكوأ 85 اقيل ىس وه ء "انور ىلاعت هلوق هلالارسلل

 قرم لكنأب ملعلا ناكامل : لوقف ىناثا ناك نإتلا# زفاغ هل وشر ال كل ذؤم] 00 ا

 الصاح ناكام ىلعلا اذه ن أ انضرفم ؛ ًايرورض ًايبمدب ًايلعلباقملا 5 قواد اهم كركي نأ كح

 نمو ؛ ةيرورضلا مولعلا عيمج هيف لصحمل مالسلا هيلع ىسوم نإ لاقي نأ مزل ؛ مالساا هيلع ىسومل

 رفك كلذو ان ونجم ناك لب لمعلا لماكناكام . مالسلا هيلع هنأب كلا مهمزايف نون وهفكاذك ناك

 ىلاعت هنأ ض رف عم ةيؤرلا عانتماب املاع ناكام ؛ مالسلاهيلع ىسوم نب لوقلا نأ تبتف « ةمالا عامجاب

 ِ معأ هللاو الطاب هب لوقلا ناكف : نيلطابلا نيمسقلا نيذهدحأ بجوي ةيؤرلا عنتم

 دساف اضيأ وهف « هسفنل ال هموقل ةيؤرلا لأس امنإ مالسلا هيلع هنأ وهو : ىناثلا ليوأتلا امأو

 هللا لاقلو ؛ كيلإ اورظني مهرأ : ىموم لاقل كاذك رمآلا ناكول هنأ : لوألا : هوجو هيلع لديو

 ابلط لاؤسلا اذه ناكول هنأ : ىناثلاو . ليوأتلا اذه لطب « كلذك نكي مل املف , ىنو رب نل : ىلاعت

 (نولبجتموق مكنإ) هلوقبهنعمبعنم (ةملآ رحل اكاهلإ انل لعجا) اولاق امل مهنأ (كهنعمبعنمل ؛ لاحملل

 عنب نأو « هتيؤر زو ال ىلاعت هنأ ىلع ةعطاقلا لئالدلا ةماقإ ىسوم لع بحي ناكهنأ : ثلاثلاو

 اهركذ نأ عم ؛ةتبلا لئالدلا كلت نم ائيشركذي ال نأ اماف ؛لاؤسلا اذه نع لئالدلا كلتب هموق

 :عبارلاو . زوحيال هنأو « مالسلا هيلع ىسوم ىلإ بجاولا كرتل ةبسن اذه ناك« اًتيضم اضرف ناك

 اونمآ اموأ . مالسلاهيلعىمومةوبنب اونمآ دق اونوكي نأ امإ «ةيؤرلا اولطنيذلا ماوقألا كئلوأنأ

 ؛ مالسلا هياع ىموم لوق درجم « لطابلا لاؤسلا كلذ نع عاتتمالا ىف مهافك لوألا ناك ناف ءابم

 باوجلا اذهب اوعفتني مل ىناثلا ناكناو « مالسلا هيلع ىموم هركذ ىذلا لاؤسلا اذه ىلإ ةجاح الف

 ىلع نأ تبثف « ىلاعت هللا ىلع هتيرتفا لوق اذه لب « ةيؤرلا نم عنم هللا نأ مسن ال هل نولوقي منال
 (كيلا رظنأ ىنرأ) ) مالسلا هيلع ىموم لوق ىف موقلل ةدئاف ال نيريدقتلا الك

 32 كار دهلاءاذه لعانأا :كرواألا : هرجوا هيلع لاييو اضيأ تكفا (كلاثلا "لي وأتلا امأو

 نالطب ىلع لدي ةيآلا قايس نأ الإ « فاضملاو لوعفملا فذح مث ؛ كرمأ ىلإ 0 ا 1 نر هنآ

 لمحي نأ زوحيالو (لبجلل هبر لجت اءلف) ىنارت فوسف (ىتارتنل لاق كيلا رظنأ) هلوق وهو ءاذه
 ءاضيبلا ديلاو اصعلاك اهدعب ةياغالام ةيآلا نم هارأ ىلاعت هنأ : ىتاثلا . فاضملا فذح ىلع اذه عيمج

 بلط لاو>الا هذهدعب نك فيكف « لبجلالالظإو مدلاو عدافضااو لمقلاو دارجلاو نافوطااو

 فيك ةلاحلا هذه ىفف . ةطساو الب هللا عم ملكتي ناك مالسلا هيلع هنأ : ثلاثلاو . ةرهاق ةرهاظ ةبآ

 ةياغىف مالكلا اذهنأ مولعمو ؟ دوجوم كنأ ىلع لد: ةرهاظ ةرهاق ةبآ ىلرهظأ : لوقي نأ هب قيلي

 تايآلارئاس هاطعأ ايةبآلا كلت هاطعألل ؛ هدوجو يلع لدت ةيآ بولطملا ناكولهنأ : عبارلا . داسفلا



 معقب ةيآلا «هبر هملكو انتاقيل ىسوم ءاجاملو» ىلاعت هلوق

 هللا ميلكت ناف اضيأو مالكلا عامس دنع الإ متي ال دوصقملا اذهو , كانه ىرح امع مالسلا هيلع

 نم دب الف مالسلا هيلع ىموم ةوبن تمدقت دقو , زجعم هجولا اذه ىلع مالسلا هيلع ىسوم ىلاعت

 هاا ةملل نه

 ةعبرأ نم هريرقتو ىرب نأ زوحي هناحبس هنأ لع لدت ةيآلا هذه انباحكأ لاق م ةثلاثلا ةلأسملا)

 هيلغ ئدوم نأ كشاالل وءاةيؤزلا “لأسم 'ماللللا هليلع كود نأ لع كلاذ لالا كل كرا

 ىلاعت هللا ىلع ةعنتم ةيؤرلا تناك ولف « ىلاعت هللا ىلع عنتمبو زوحيو بحي امب افراع نوكي مالسلا

 نولضحلاهلاق ئذلا : ىضاقلا لاق ..ىلاعت هللا لع ةزئاج ةيؤرلا'نأ انالع ؛:اهلأس تيجو ؛ الأس امل

 فرع ام مالسلا هيلع ىسوم نأ : هريغو نسحلا هلاق ام : اهدحأ : ةعيرأ لاوقأ كلذ ىف ءاملعلا نم

 ؛ هديحوتوهلدعب وهبربافراعءرأان وكي دف ىنعملا اذه. لبجلا عمولاق « ىلاعت هللا لعةزئاجريغ ةيورلانأ

 مالسلا هيلع ىسوم نأ : اهناثو . عمسلاىلع افوقوم اهزاوجو ةيؤرلا عانتماب معلا نوكي نأ دعبي مف

 كل'نمؤنأ نل)نولوشي هيلع ةلسملا#ن ركب كلذن نيله ١ وزاكدقف ءاهمرق نايل لعبوا ل

 ليبس ال كلذ نأ رهظ اهنم عنملا درو ايلف ء هسفنل ال ةيؤرلا ىتوم لأسف (ةرهج هللا ىرن ىتح
 ةفرعم فانك قم زلأسا ءالغلا هلع لوكان( امراقزا مشاه ىبأو ىلع ىنأ ةقيرط هذهو ؛ هيلا

 مهنمو . ةيرورضلا ةفرعملا هبر لأس لوي نم مهنف «نوفلتخم لبوأتلا اذه لهأو رارطضاب ةرهاب

 « هتقرعم نع سواساولاو طال لقوم اهدنعت ىلا !ةرهاتلا' تايآلاةنابظإ كلا ليس نر

 . ىعكلا مساةلا وبأ هراتخا ىذلا وهو «ةرخآلا لهأ ةفرعم ىف هلوةن اك « هلعف نم تناكذاو

 هتيؤر عانتما ىلع لديام ةيعمسلا لئالدلا نم ىلاعت ركذي نأ لالا لذه نم داعطقالا“: اهقنار

 ةزكذ ىذلا وهو“, ءالقفلل تولطظم ارمأ لئالدلا ضاقت"! ىنمالا لل نلابا اقشلا للك

 فيعضف ؛ لوألا هجولا امأ انباهصألاق . ةيآلا هذهلي وأتىف ةلزتعملالاوقأ عومجب اذهف مصألا ركبوبأ

 ةلزنم لقأ هللاب علا ف ناكام مالسلا هيلع ىسوم نأ ىلع ءالقعلا عاجإ : لوألا : هوجو هيلع لديو

 ىسوم نأ انضرفو ىلاعت هللا ىلع ةيؤرلا عانتماب نيملاع مهلكن اك ايلف « ةلزتعملا لذارأ نه ةسبترمو

 « ةازنءملا لذارأ نم دحاو لك ةفرعم نه ةجرد لقأ هللاب هتفرعم تناك« كلذ فرعي مل مالسلا هيلع

 هناف « ًايئرم ناكاملك نأب « ىرورضلا ملءلانوعدي ةلزنملانأ : ىتاثنا . نيملل#لا عامجاب لطاب كلذو

 موأ ملعلا اذه هل لصح مالسلا هيلع ىسوم نإ لاقي نأ اماف.لباقملا حف وأ الباقم نوكي نأ بجي

 ىلاعت هنوك زيوجت بجوي ٠ ًايئرم ىلاعت هنوكل هزيوجت ناك لوآلا ناكناف . ملهلا اذه هل لصحي
 نوك مهمزايف ؛ ةلزتعملادنع رفكلا بجويىلاعت هللا يلع ينعملا اذه زيوجتو « ةهجلاو زبحلا ف الصاح



 ةبالا«هبر هملكوانت اي ىموم ءاج املو» ىلاعتهلوق ا

 هللا مالكىف نوفلتخمسانااو مالساا هيلع ىمومملكىلاعت هنأ ىلع ةيآلا تلد د (لوآلا ةلأسملا)

 ةقيقح ةفص همالك: لاق نممهنهو ؛ ةمظتنملا ةفاؤألا فورحلا نع ةرابع همالك: لاق نم مهنف ىلاعت

 بحب هنأ ىلع اوقفنا ء نولصحلا ءالقعلاف لوآلا لوقلاب نولئاةلا امأ . تاوصالاو فورحلل ةرباغم

 فورالا نم بكرملا مالكلا نأ ةيوشحلاو ةلبانحلا تمعزو . نكي مل نأ دعب انئاكاثداح هنوك

 امإ ىلاعت هنإ امور تلق ىنأ كلذو « هيلإ لقاعلا تفتلي نأ نم سخأ لوقا! اذهو ؛ سدق تاوصأألاو

 تاملكلا هذه نآل لطاب : لواآلاو : ىلاوتلاو بقاحتلا ىلع وأ عملا ىلع فورحلا هذه ملكتي نأ

 6000 01 اخ نلف ةلارتم اقر رك كن اذإ ةماوهفم زك انع] ةفوهفملا ةكاومسملا

 كا 5 10 0 ا نال لدرس مك اجلا, قاتلا ؛ ةتلا اديفم ناوكي ال*كانف ةدحاو

 , ثداح ىناثلاو ؛ همدق عنتما ههدع تبثام لكن آل ثداح لوآألاف « لوألا ىضقني ىناثلا ءىجم دندف

 ىلاعت هللا مالكن وكي نأر يدق هنأ تيثفءثداحووف هريغ دوجو نع ًارخأتم هدوج و ناكا٠ لك نآل

 ' فدع كاوصالاو ةفوارملا دارع نع ةاراغ

 اك ك١ ار فورا كلت لع نإ : لوألا : نايهذ٠ انهه نسانلل لوقف اذه ثنءاذإ

 ةرجشلاك ىلاعت هللا تاذل نيابم مسج اهلحم أ 3 باسل ككل ل رك هر“ لاعتما تاه

 كيتا لود فو و

 لوق اذهت «تاوصآلاو فورالا هذهل ةرياخ» ةفص ىلاعت هللا مالكنأ وهو : ىناثلا لوقلا امأ

 011 لاق رفحا لوقلا اذه نولئاقلاو ةيلزأ همدق ةمطلا كلو: ةعامجا و ةنسلا زهأ رثك أ

 ةيلزآلا ةقيقحلا ةفصلا كلت عمس مالسلا هيلع ىسوم نإ : ةيرعشالا تااقف . مالساا هياع ىدود هعمس

 همالك عامس 52 كلايكف ءاض رع ال و مسج تسيل هاذ نأ عم ,هتاذ ةيؤر رذعتيال اكو : اولاق

 هيلع ىموم هعمس ىذلا : ىديرت املا روصنم وبأ لاقو . اتوص الو افرح نوكيال همالك نأ عم

 فرح تسيل ىتلا ةيلزألا ةفصلا امأف ؛ ةرجشلاب ةمئاق ةفاؤد فور>حو ةعطق٠ تاوصأ مالس 0

 مالك عامس ىف سانلا بهاذم ليصفت اذهف « ةتبلا مالسلا هيلع ىسوم هام كاذف توص الو

. 

 ةيالارهاظو نيرخآ ماوقأعم هلك وأ هدحو ىسوم ملكىلاعت هنأ ىف اوفلتخا 4ةيناثثا ةلأسملا)

 فيرشتلا اذ مالسلا هيلع ىموم صيصخت ىلع لدي (هبر ةملكو) ىلاعت هلوق نآل . لوآلا ىلع لد

 نوراتخلا .نوعبسلا لب : ىضاقلا لاقو : هادع انع محلا ىفا ىلع كدي ركيدلابو ةلعاضحتلاو

 يسوم موق اوربخي نأ متراضحاب يضرغلا نراإل : لاق . يلاعت هللا مالك اضيأ اودمس تاقيملا



 0 2/ ءاجام و »ىلاعت هل وق فق ةيالاعهبر هملكو انت

 #2 م01 ا كا دك لس آيس

 ل كير أ نا اتاي ىموم ءاَج اكو

 22م قف هس 00100 0 ا

 هررأ ب الم ار تول ناكها ملفنا ك1 لإ ٌرظنا كلو ارت
 ا تل ه2 هرج ار اا 0 لا - قس اس ل فاس د ا هل

 يكل نت كناحبس لاق قفا : اقص ىسومه رخو مد هلعج لبجلل

2 2 

 20 هرو مسمع

 «14» نينمئملا لوا

 : ناثحي هيفف 4 هليل نيعبرأ هبر تاقيم متف) ىلاعت هلوق امأ

 اامعالا نم لمع هيف ردقام تاققيملا نأ . تقولا نيبو تاقييملا نيب قرفلا «لواألا ثحبلاإ)

 قرأ ردم ةردق ثلا قر تل

 دعلا اذه اغلاب مث ىأ لاحلا ىلع بصن (ةليل نيعبرأ) هلوق (ىناثلا ثحبلاورإل

 ع مضلاب ”ىرقو هيخال نابب فطع (نوره) هلوةف «نوره هيخال ىموم لاقورإ هلوق امأو
 نمحلصي نأ بجبام (حاصأ و )وأ احاصم نكو (حلصأو) مهيف ىتفيلخ نك (ىوق ىف ىنفلخا) ءادنلا

 . هعطت الو هعبتت الف داسفالا ىلإ مهنم كاعد نمو ليئارسإ ىب رومأ

 « هسفنل ةفيلخ هلعج فيكف « ةوبنلا ىف مال_سلا هيلع ىسوم كيرش ناك نوره نإ : لبق ناف

 َن ودالا لإ ىلعألا كتل نرم ناسن الآ درو هتفيلخ نمد داع ىلعأ ناقل كرد ناف

 : ةناهإ نوكي

 ةوبنلا كلت ىف لصآألا وه مالسلا هيلع ىسوم ناكهنأالإ  متركذ م ناكناو ىمألا انلق

 . حالصالاب هاصو فيكف ء حالصألا الإ لعفيال ىنلاو ايبن نوره ناك ال : لبق ناف

 . ملعأ هللاو (ىلق نئمطيل نكلو) : هلوقك ديكأتلا رمآلا اذه نم دوصقملا :انلق

 كو ار نإ لاق كيلإ رظنأ نقرأ تر لاق هير همك اهاع 1 2 املوإل ىلاعت هلوق

 ايلف اةعص 20 قع اكد هلعج ليجلل هر لجب ايلف ىنارت فودسف هناكم رقتسا ناف لبجلا ىلإ رظنا

 (نينمؤملا لوأ انأو كيلإ تبت كناحبس لاق قافأ

 ؛ هير هملك نأ ىهو تاقيملا مالسلا هيلع ىنوم رضح اهلجال ىتلا ةدئافلا نيب ىلاعت هنأ معا

 , ةيلالا مولعلا نم ةيلاع ةفيرش لئاسم ةبآلا يفو



 ةيآلا «رشعب اهانممتأو ةليل نيثالثىسوم اندعاووو ىلاعت هلوق 22+

 . ةلعافملا لعفلألاب (اندعاو) نوقابلاو ,. فلأر يغب (اندعو) ورمعوبا أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 . ةرقبلا ةروس ىف ةءارقلا هذه نآبب سه دقو

 كمال 26 2 لك ير دعو ةلعلا هلغ وم نأ ىزرا هنأ ملعا «ةيناثلا ةلأسملا)

 هيرىسوملأس نوعرف كلهاسلف «نورذيامو نوتأيام ناب هيف هللادنعنم باتكب مهانأ مودع هلل
 ذإو) ةرقبلا ةروسىف لاق ىلاعت هنأ ملعاو . ةاروتلا لوزن ةيفيك ناي ىف ةنآلا هذهف « باتكلا

 لالا ةده ىف يرزلا كلت ليصفت رك ةزوا (ةليل نيعلرأ ىسوم!اندلعاو

 هير تاقيع متف) هلوقف اضيأو ؟ رشعب اهمامتإ مث نيثالثلا ركذ ىف انهه ةمكحلا امو : لق ناف

 نيعب رأ نوكي رشعلا عم نيثالثلا نأ معي دحأ لكن اإل ؛ ةدئافلا نع راع مالك (ةليل نيعيرأ

 20 م لوكا لااوتقلا وعفا ركع" امأ + انلع

 متأ املفةدعقلاىذرهشوهواموي نيثالثموصب مالسلا هيلع ىسوممأىلاعت هنأ<لوآلا هجولا)

 كلا رشلاب اهذهفأت كنا ةحاؤن كبف نم مثن انك ةكئالملا تلاقف كونف هيففولخركنأ نيثالثلا

 هلا مان يكتمل حبر نم ىدنع بيطأ مكاصلا مف فولخ نأ تدلع امأ هيلا ىلاعت هللا وو

 ؛ ببسلا اذهل ةجحلا:ئذ .نم مايأ ةرشعابلع ديزي نأ.ىلاعت

 ايف لمعي نأو اموي نيثالث موصي نأ هرمأ هللا نأ ليضفتلا اذه ةدئاف ىف «ىناثلا هجولاو)

 ىف ةدئافلا وه اذهف . هيف اضيأ هملكو « قاوبلا رشعلاىف هيلع ةاروتلا تلزنأ مث « ىلاعت هللاىلإ هبرقياد

 ةرتعلا لإ وب ندرثلا لإ نيد الا لصف

 مالسلا هيلع ىمومذأ ىلع لدام هط ةروس ىف ىتاهفصألا سم وبأ هركذام « ثلاثلا هجولاورإل

 ءالوأ م لاق ىسومأي كموق نع كلجيأامو) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو . هموق لبق هبر تاقيهىلإ رداب
 عم هموق ربخ ىلاعت هللا هملعأ الف ؛ نيثالثلا مامت دنع روطلا ىنأ ىسوم نوكي نأ زئاخج (ى رأزع

 مف ىرخأ ةرشع ىف تاقيملا ىلإ داع مث : ىلاعت هللا هدعوام مامت لبق هموق ىلا عجر « ىرماسلا

 . ةليل نوءعبرأ

 «هدحو مالسلاهيلعىمومهرضحلوألا دعولان وكي نأ عنتميال مهضعب لاق «عبارلا هجولاورإل
 لاح فالتخال افلتخ دعولا راصف ؛ ىلاعت هللا مالك اوعمسل ةعم نوراتخما رضح قاثلا دعولاو

 : ملعأ هللأو . نيرضاخلا

 نم رشعلا كلذ نأ مهوتل ةلازإ (ةليل نيعبرأ) لاق امنإ ىلاعت هنأ : ىناثلا لاؤسلا نع باوجلاو

 لازأف « نيئالثراصف « رشعب ةمنأ مث . نيرشعناك هناك نيثالثلا نم رشعباهانممن أ لمتح هنآل نيثالثلا
 . (ءانكبالا اذه



 1 ةيآلا «باذعلا ءو 175 كت نعرف ل1 نم كانيجنأ ذإ و >ىلاعتهلوق

 مكان وتعب با وسل 5 وعرف لآ نم مباني ذإَو

 هل" ل 6 ,ى مراه مي تناول سس ص هدا 2 ساس اخو ه2

 ىتفوم اندعاوو »151١« ممظع مكسبر نم ءال  مكلذ ىفو مكءا ع

 ةيخأل 07 0 3 ل نيعبرأ هر ت ا . م 0 رشع 061 هليل نينا

 ا ا الا

 ١1< َنيدسفملا ليس عب لو حلْضَأَو ىوُق ف ىفلخا كال

 ىلع كلضف وعبر 1 هلوق نم 0 5 50 معتلا عيمجو ةايحلا ءاطعاو داحيالاب ماعناألا ىلع ارداق

 هتدابع نع لودتعلا زوجي ٍفيكف ؛ هتدابع 0 ىلع بحب ىذلا هلالا وه دوجوملا اذهف (نيملاعلا

 مكتوغبي) ىلاعت لاق . هل تيغبو ًائيش انالف تيب : لاقي : هللا همحر ىدحاولا لاق . هريغ ةدابع ىلإ

 مكل بلطأ : ليق هنآك لاحلا : امهدحأ : ناهجو (ًاهلإ) هلوق باصتتا ىفو ٠ ركل نوغبي ىأ (ةنتفلا

 لع.(املإ) بصني نأ :.ىناثلا هيبلوعفملا لعاهجإللا اذه ىف (ريغ) بصتو « ادة ن1

 . هللاريغ الإ كيغبأ : لوقت اك ةفص تناك ترخأت ول ىتلا ةمدقملا لالا ىلع (ريغو) هب لوءفملا

 : مهنامز ىملاع ىلع مهلضف ىلاعت هنأ داما لواألا : نالؤوق هيف (نيملاعلا ىلع كلضف وهو) هلوقو

 مهريغ ناك نإو ؛ نيملاعلا نم دحأل اهلثم لصح ملو ةرهاقلا تايآلا كلتب مهصخ ىلاعت هنأ : ىتاثلا

 لعلا كلذ زل رزقكك امولع ملعت رخآو ادحا و املع عت لجر : : هلاثمو « لاصخلا رئاسإ مولضف

 ا بحاص نأ الإ ؛ دحاولا كلذب ةريثكلا مولعلا بحاص ىلع لضفم دحاولا معلا بحاصف

 . ةقيقحلا ىف دحاولا مِلعلا بحاص ىلع لضفم ةريثكلا

 نويحتسيو 5 ءانبأ نولتةي باذعلا ءوس مكنوموسي نوعرف ل آ ند 1 انطاخإ و ىلاعت هلوق

 ( مظع عبر نم ءالي ملذ قو مكءاسن

 وهىلاعت ؛ هنأ عضوملا اذه ىف اهركذ ىف ةدئافلاو . ةرقبلا ةروس ىف ةرسفم ةيآلا هذه نأ ملعاو

 . ملعأ هللاو . ىلاعت هللا ريغ ةدابعب لاغتشالا كب قيلي فيكف . ةميظعلا ةمعنلا هذبب مكيلع معنأ ىذلا

 لاقوة نيكي أ هن تا مف رشعب اهانمتأو ةليل نيثالث ىسوم اندعاوو )ل ىلاعت هلوق

 «نيدسفملا ليبس عبقت الو حلصأو ىوق ىف ىنفلخا نوره هيخال ىسوم

 : لئاسم ةيآلا ىف

 614 -رُكغ - ؟ةد



 ةيآلا «اطإ مكيغبأ هللا ريغأ لاقد ىلاعت هلوق فر

 ٠4د َنيَّللَعْلا لع مكَلْصَف وهو اشإ مكيغبأ هللا ريغ لَ

 هجولا اف « ىلاعت هللا يظعت ىلإ اهب برقتلا مانصالا كلت ةدابعب مدارم ناك اذإ : اولاقناف

 ؟ ةدابعلا هذه مبق ىف

 محلوق ىفاني كلذو . ةلبقلاك اهواعج امنإو الصأ ةهلآ اهوذختي مل: ريدقتلا اذه ىلعف : انلق

 أك ىأ ةيردصم نوكت نأزوحي (ةملآ مهل ايو هلوقف (ام) نأ لعاو (ةملآ مهل اك الإ انل لعجا)

 نم لدب (ةلآ )و « هيلا دوعي ريم (مل) .ملوق ىو ٠ ةلوصوم نوكت نأ زوو ٠ ةهلآ مل تبن

 . هلا مل وه ىذلاك : هريدقت ريمضلا كلذ

 رابتلا : ثيللا لاق ( هيف مثام ربتم ءالؤه نإ )ل لاق هنأ مالسلا هيلع ىموم نع ىلاعت ىكح م“

 بهذلللاقيو (اريبقت انربت) ىلاعت هلوق هنمو . كالهالاريبتتلاو ارابتربتي ءىثلا ربت : لاقي . كالهلا

 (نولمعي اوناكام لطابو) هلوقو « صدم كلبم ىأ (هيف مهام ربتم) هلوقف ربتلا : تتفنملا رسكتملا

 هنأ : مهلمع نالطب نم دارااو ,هدوصقمو هتدئاف مدعب وأ هتاذ مدعبامإ«ءىثاا مدع نالطبلا : لبق

 د ةاردمل نأ يبآلا اذيه ناك[ هلا ويفك و ءاءرريط عفدالو عفن لمعلا كلذ نم مهملع دوءبال

 ريصت ىتح باقلا ىف ىلاعت هللا ركذ ماكحتسال اببس لامعاأللا كلت بع ةبظاوملا ريصت نأ ةدايعلا

 هبلق قلعت « ىلاعت هللا ريغ ةدابعب ناسنالا لغتشا اذاف . هيف ةفرعملا كلت لوصحي ةديعس حورلا كات

 دلل اح روط ا ذ] لا هللا ١ ذل نع بلقلا ضلال ائينسا قاتلا: كللخ زيصقاوب هللا. ريغب

 ؛ هضيقنو ءىثأا اذه دض ليصحت ىف ىعسو مًاضو ؛ لطاب و ربتم هللا ريغ ةدابعب لاغتشالا نأ رهظ

 ليزي هللا ريغ ةدابعب لاغتشالاو . بلققلا ىف ىلاعت هللا ةفرعم خوسر ةدابعلا نم دوصقملا نأ انيب.انال

 : ملعأ هللاو تراطنلل اضيقتو ضرالا اذض اذه ناكف ؛ باقلا نع هللا ةفرغم

 نيملاعلا ىلع مكلضف وهو اهلإ ميفبأ هللا ريغأ لاق إ) ىلاعت هلوق

 وهف (ةملآ ممل اك الإ انل لعجا) هل اولاق امل مهنأ مالسلا هيلع ىسوم نع ىكح ىلاعت هنأ معا

 (.نواهجت موق مك]) لافف لهجلاب مهيلع مح هنأ : اطوأ : اهوجو باوجلا ىف ركذ مالساا هيلع

 لطاب و) لاق هنأ : اهثلاثو . كالحلاو نارمسخلل ببس ىأ (هيف مهام ربتم ءالؤه نإ) لاق هنأ : اهناثو

 هذه ىف هركذام: امعبارو . نيدلاو ايندلا ىف اعفن مهديفيال قاشلا لمعلا اذه ىأ (نولهعي اوناكام

 مكلف وهو الإ مكيف هللا ريغأ) لاقف خيبوتلاو راكنالا بجوي هجو ىلع مهنم بجعتلا نم ةبآلا

 اناا اا هللا 8 لالا لي دجتيو سدتللو تلطي اًئيش سيل هلالا نأ : ىتملاو (نيملاعلا ّلَع



 م ةيآلا « ةحلآ ملاك اعلا ان هدا ىلاعت هلوق

 اهرهظأ ىلا ةرهابلا 0 اودهاش امل موغلا نأ كشالو « ةحلآ ملل اك اهلا لعل

 0 ةيويصس ل يم

 لطابلا دسافلا مالكتلا اذه نوركذي تاماقملاو فقاولاهذه دعب مهنإ مث ةماركلاو ةمالسلاعاونأب

 . فالخلا ةياغو لهجلا ةيامن ىف اوناك
 هءارو هفلخ وهعطق اذإ ؛ ىداولازواج : لاقي /رحبلا ليئارسا ىنيب انزواجو ل ىلاعت هلوق امأ

 هزاج : ىنعمب هزوجو ناكملا زاجأ : لاقي : انزجأ : ىنعم (انزوج) ءئرقو هب ربع « هريخل زواجو

 لكل : لاقي . امنومزاليو اهلع نوبظاوي : جاجزلا لاق (مهل مانصأ ىلع نوفكعي موق ىلع اوتأف)

 : ةداتق لاق و . فكعتمدجسملامزالا ليقاذهنمو . فكعيو فكعي فكع « هيلعبظاو واتش ء زلنم

 رقب ليثامت مانصالا كلت تناك: حيرج نبا لاف . فيرلابال وزن اوناكو « مخل نم موقلا كئلوأ ناك

 : لجعلا ةصق ناب 0 تأ َكلَدَو

 ليحتسملا نم نأ لعاو 4ةملآ مهل اكاهلإ انل لعجا ىسوماي اولاق) مهنأ مهنع ىلاعت ىكح

 ىسوم لعجي لصحي ىذلا نآل ءاربدمو اقلاخو ةملآ ممل اماهلإ انل لعجا : ىمومللقاعلا لوقي نأ

 برقاللاو لقعلا لماك نكي مل كلذ ىف كش نمو ؛ هل اربدمو ملاعلل اقلاخ نوكي نأ نكميال : هريدقتو

 : ىلاعت هللا ىلإ اهتدابعب نوبرقتي ليثامتو امانصأ محل نيعي نأ مالسلا هيلع ىموم نم اوبلط مهنأ

 (ىئلز هللاىلإ انوبرقيلالإ مهدبعنام) اولاق ثيح نا” وألا ةدبعنعملاعت هللا هاكحىذلاوهلوقلا اذهو

 مييلع ءايبنالا لك عمجأ : لوقنق ؟ ارفك لوقا اذه ناك مل: لوي نأ لئاشلإ ذك تفرعأ اذإ

 هيف اودقتعاوأ  ملاعلل الإ هنوك ريغلا كلذ ىف دقتعا ءاوسء«رفك ىلاعت هللا ريغ ةدابع نأ ىلع مالسلا

 هنع ردصي نممالإ قيلتال ريظعتلا ةيانو « ريظعتلا ةيامن ةدابعلا نآل ىلاعت هللا ىلإ مهبرقت هتدابع نأ

 ."مارك لاو ماعناألا ةيابن

 ؟ مهضعب نم وأ ليئارسا ىب لكن م ردص لوقلا اذهف : ليق ناف

 نع عفت ري نممهف ناكوذ وراتخلانوعبسلامالسلا هيلع ىسوم عمناك هنآل ؛ مهم « مهضعل نم لب : انلق

 . لطابلا لاؤساا اذه لئم

 اذه ريرقتو «نولهجت موق منإ) لاقف مماجأ هنأ مالساا هيلع ىموم نع ىكح ىلاعت هنإ مث

 مسجلا قاخ ىمو ع ماعنالا ةياغ هنع ردصا نك الإ قلك الف 0 ميظعتلا ةباغ ةدابعلا َّك ا ل

 هللاالإ سيل ءايشالا هذه ىلعرذاقلاو . اهم عفتنملا ءايشألا قلخو ؛لقعلاو ةردقلاو ةوهشلاو ةابحلاو

 :ةيناؤلإ ةدابعلا قيلتال نأ حرفا ! لاك

3 0 
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 2 اس ع

 نإ ©1000 َنولهجت موق م كل | لَ لآ ملي اغإ [ ماهل

 ا ا
 ىب ىلع كك كل ةملكلال ةفصنسحاللا تينا م ىو (نورذح اوناكام) هلوق لإ 0

 مامت ىنعم : ليقو . كيلع ىضم اذإ رمآلا كيلعمت لوق نم ؛ ترمتساو مهلع تضم « ليئارس

 ناكل ناكر 0000 مهفالختساو مهودع كالهاب مدقتىىذلا دعولازاجنإ مودا ةملكلا

 لكك ودعولا كلمت دقف هب دؤعوملا لصحاذاف . قاعملا ءىشلاكق بي ءىثلاب دعولا نأل مالكلل ًامامت

 « ربصلا ىلع ًاثاح هب كبسحو ؛ ,هربص ببسب ماقلا كلذ لصح امنإ ىأ (اوربص امب) هلوقو

 « جرفلاهل هللانمكرصنلاراظتناو ربصلاب هلباق نمو « هيلا هللاهلكو عرجلاب ءالبلا لباق نم نأىلع الادو

 (انرمدو) هلوقو (ىربكلا هبر تايآنم) هريظنو (ىسحلا كبر تايلك تمتو) ةياور ىف مصاعأرقو
 عنصي ناكام) هلوقو : اوكله ىأ ًارامدنورءهدي موقلا رمد : لاقي.ماتلا كالهلارامدلا : ثيللا لاق

 شرعي شرع لاقي : جاجزلا لاق (نوشرعي اوناكامو) عناصلاديري سابع نبا لاق (ههوقو نوعرف

 ليقو (تاشورعم تانج) ىلاعت هلوق هنمو « تانجلا نم نوشرعي اوناكامو : ليقءىنب اذإ شرعيو

 ”ىرقو . نوعرفو ناماه حرصك « ءامساا ىف ةديشملا ةينبالا نم نوعفري (نوشرعي اوناك امو

 هنأ ىغلب و :فاشكلا بحاص لاق , حصفأرسكللا نأ ىديزبلا ركذو ؛ مضلاو رمكلاب نوشرعي

 هللاءركذامرخآ اذهو . هنم ًافيحصتالإ هبسحأ امو راتألا سرغ نم (نوسرغي) سانلا ضعب أرق

 . ىلاعت هللا تابآب مميذكتو هموقو نوءرف ةصق نم ىلاعت

 ىموماي اولاق مل مانصأ ىلع نوفكعي موقرلع اوتأف رحبلا ليئارسإ ىبب انزواجو) ىلاعت هلوق
 4 نولمعي اوناكام لطابو هيف مهام ربتم ءالؤه نإ نواهجت موق نإ لاق ةلآ ل اكاهلإ انل لعجا

 مثرايدو مهضرأ مهثروأو مودع كلهأنأب ليئارسإ ىب ىلع همعن عاونأ نيب امل ىلاعت هنأ معا

 روسلارئاس ىف ىلاعت نيب املو ؛ ةمالسلا عم رحبلا مهب زواج نأ ىهو « ىمظعلا ةمعنلاب كلذ عبتأ

 هلعجو اصعلاب رحبلا ىموم برض دنع رحبلا قاف نأب كلذو ؛ ةمالسلا عم رحبلا ىف مريس فيك

 اولاقو اودتراواواهج « مهءانصأ ةدابع ىلع نرفكمي ًاموق اودهاش امل ليئارسس] يبب نأ نيب اسبب



 9 سم ل يل اوناكن يذلا موقلا انثروأو»ىلاعتهلوق

 ١ ا 6

 ىلا ار اَمَو ضرألا َقراَكَم َنوُفَعْصتسي اوثاك َنيذْلا موَقلا اننَروَأَو

 اس مهدها ]ل

 انممدو يا ام ليئارسإ ىب ل كبر هلك تنكو ايف كرات

 ر ه را م ع ع را 0 ع اد ماس 6 كوالا ل

 «1507* َنوشرعي اوناك امو هموقو نوعرف عنصي ناك ام

 ب وعر 7 : 2 تافتاالا مدعو تاي.آلا نع ضارعالا انه ةلفغلاب دارملا : انلق
 . اهْنَع نالفاعلاك اواراص

 نيذحل ماقتنالا نوكي فيكف ؟ ةريثك ىصاعم ةلفغلاو بيذكتنلاىلإ اومض دق سيلأ : ليق ناف
1 

 ىلع لدت ةيآلاو . هادعام ىف ىلد ةلالد اعم نيذحل مهنم مقتنا ىلاعت هنأ نابب ةيآلا ىف سيل :انلق

 ديلقت:ا نأ ىلع لدي كلذو ءاهنع اولفغ نرأب مهمذ كلذلو « ايف رظنلا تايآلا ىف بجاولا نأ
 . مومذم قيرط

 انكراب ىتلا امراغمو ضرألا قراش» نوفعضتسي اوناك نيذلا موقلا انثروأو إال ىلاعت هلوق

 هموقو نوعرف عنصي ناك ام انرمدو اوربصامب ليئارس ] ىب لع ىسحلا كبر ةلك تمبو ااهف

 «نوشرعي اوناك امو

 مفاختسيو ودع كلبي نأ كبر ىمع) هلوق ليئارساىنبلركذدق ناك مالسلا هيلعىشوم نأ ملعا
 نم نينمؤملاب هلعفام نيب « ةيوقعلا هجو ىلع قرغلاب موقلا كالها ىلاعت نيب امل انههف (ضرآلا ىف
 نوفعضتسي اوناك نيذلا موقلا انثروأو) لاقف مثرايدو مهضرأ ممثروأ ىلاعت هنأ وهو « تاريخلا

 ىحتسيو مه. ءانبأ لثق 56 هنآ فاتضتسالا كلذ نم دارملاو (اهراعمو ضيا 0 7

 را نراك قت اوتار اناا 01015 لير

 فرصت تحت تناك ىتلا ىهاهنالل « اهم راغمو رصمو . ماشلا ضرأ قراشم ىلع هلم مهضعبف « اهراغمو

 كلذو قاززالا ةعشو بصتلاب"ايف انكراب دانركأ (ايف'ادكرأب ىلاز ةلوقياشِن أرادت سل 0ر١
 . ماششلا ضرأب الإ قيليال

 ناملسو دواد ليئارشإ ىنب ةلمج نم جرخ هنال كلذو ضرألا ةلمج دارملا (قناثلا لوقاوإل
 ىنسحلا كبر ةملك تمتو) هلوقو سنجلا مسا انهه ضرألا نأ ىلع لدي اذهو ؛ ضرأألا كلم دقو

 ىف اوفعضتسا نيذلا ىلع ىرم أ ديرنو) هلوق (كبر ةملك ) نم دارملا ليق (ليئارسإ ىنبب ىلع



 ةيآلا «ملاف 1 مهنم انمقتئافد ىلاعت اعت هلوق "0

 ل6 م ه5 - هرثو ل 0 ل ا

 اع نايل انأياب اوبك م مهنأب ملا ىف مانفع مهن 20

 « ١١12 نيلفاَغ

 . ليواقألا هذه ىف مبسفنأ نوضقاني مهنأ

 ىف ام : فاشكلا بحاص لاقف (كدنع دهع امب كب رانل عدا) مهنع ةياكح ىلاعت هلوق ام

 : نابج و ءابلا هذه ع 2 ةوبنلا وهو كا هدهعل : ىنعملاو ةيردصم (ةلدنغ دهع ف هل وة

 كدنع هدهعب هيلاالس وتم (انلعدا) ريدقتلاو (كبرانل عدا) هلوقب ةقلعتم اهن 6 ”لوالا هجولا ل

 هللا دهعب انمسقأىأ (كل ننهؤنل) هلوقاهباوجو امسق نوكست نأ ءابلا هذه 4ىناثلا هج ولاوإ)

 ى اوذخأدقاوناك(ليئارسإ ىن : كعم 3 رئلو) هلوقو (كل نئمؤ :كرجرلا انع 6 نكل) كان 532

 هب نامعلا مهنع باذعغلا فشكي 5 ىلع مالسلا هياع ىسوه أودع وذ ديدنقلا 0 !اب تا رعإا

 ىلإزجرلا مهنع انفشك اسلف) هلوقو . الا 0 ىب ؛ نع ةيلختلاو

 لب ؛ عئاقولا عيمج ىف زجرلا مهنع انفش +5 انهو ل باذعلا مهعانلز ١ اما ىنعملا ) هوذلاب 6 اجأ

 : هب ميكلم ل 0 لب باذعلا منع ليزنال لجالا كاذ داعو 34 نيعم 0 الإ : ذعلا منع الأ ع

 هورذؤب مو هورداب و تكتلا اجاف مهنع افعك الف تل امل تاَوجَوَه 8 مثاذإ) هلوقو

 : 6 مع انفك ص

 («نيلفاغ اهنع اوناكوانتايآب اوبذك مهنأ ميلا ىف مهانقرغأذ مونم انمقتنافإ) ىلاعت هلوق

 نع اوءنتمي ملو تاركو تاره لبق نم باذعلا مهنع فشك امل « ىلاعت هنأ نعمل نأ ملعاو

 كل ةغللاق ماقتتالاو قرغلاب مهكلعأنأب مهم مقتنأ تقؤملا اجلا اوغلب م ؛ مهلهجو مه 3 1

 ةجل وه : ليقو ؛ هرعق كرديال ىذلا رحبلا ملا : فاشكلا بحاص لاق ؛رحبلا ميو

 اوبذك مهنأب) هلوقب ىلاعت نيبو هنودصقي هب نيقتس لا نآل « مميتلانم هتاقتْد او ؛ هئام مظ.هو رحبلا

 اهنع ىف ةيانكلاىف اوفلتخا (نيلفاغامنعاوناكو) هلوقو . بيذكتا كلذل وه ماقتنالا كلذ نأ (انتايآب

 اهولح لبق ةسمقنلا نع اوناكو ىنعملاو (انمقتنا) هلوق اهيلع لد ىتا ةمقنلا ىلإ ةدئاع اهنإ ليقف

 تايآلاب نورتءيال اوناكمهنأل : اق جاجزلاراتخاوهو تابالاىلإ ةدئاع ةبانكلا ليقو 3 نيافاغ

| 
 ى

 ) باذعلاب هك

 . مهب لزنت

 ةلفغلا ىلع ديعولا ءاج فيكف هرايتخاب لصحت الو ٍناسنالا لعف نم تيل ةلفغلا : ليق ناو



 صب ايوا

 "16 ةيالا «كبرانل عداىموماي اولاق زجرلا مباع عقو املو»ىلاعت هلوق

 -- شال ا ل ا ا ل م ا ا 51 كاوح  تحح ١ هدد

 ع ع

 52 «١؟5» ليئارس قا كلعم نسر كل نمو زجرلا نع تفشك ل

 7 ها 216 7

 6-2 مهاد هوغلأب مث لجأ لإ ٌرجرلا مَع ء انفعكا

 اه 0 0 مهنا ماوقالا كئلوأ لاح نم ىلاعت هللا ٍلع امل لئاق لاق ناف

 اف تازجعملا اوبلط ٍلسو هيلع هللا لص دمح موقف اضيأو ؟ انه ريثكلا راهظإو اهملاوت ىف ةدئافلا

 . قرفلا انف |

 ةياعر ىف ةلزتءملالوق ىلع امأو « ديريا حو ءاشيام هللا عفيف انباخأ لوق ىلع امأ : باوجلاو

 نه ملعو « ةدئازلا تازجعملا كلاتروهظ دنع نموت ناكمهضعب نأ ىسوم م وقنملع هلعاف ؛ حالصلا

 : ادانعو ارفك الإ ةرهاظلا تازجعملا كلت روهظ دعب دادزيالمهنم ادحأ نأ هيلعهللا ىلص دم موق

 . ملعأ هللاو . قرفلا ربظف

 ةاوكلا 8 جانا 5 مهنعا 0 القاك م 01 نامل كولا" انع

 (نوثكي مث اذإ

 ةرقبلا ةدوس ىف (ءامسلا نم ازجر اوملظ نيذلا. ىلع انلزنأف) هلوق دنعزجرلا ىنعم انركذ انأ عا

 عاونالا نع ةرابع هنإ : مهضعب لاقف 0 اذب_دارملا ىف اوفلتخا مهنإ مث «باذسلل مسا وهو

 نوءاطلا . هانءم ( زجرلا) ريامجج نب كيحس لاق مج الزان نا ىذلا باذعلا نم ةرووكنملا ةسا

 ريغ اوكرتف« دحاو: هوي قناسنا.فلأ نوعبس 1 نم هب تافف مماصأ ىذلا باذعلا وهو

 فرمنيفماللاو فلالاب لحم درفم ظفل (زجرلا) ظفل نآل ىوقأ لوألا لوقلانأ ملعاو « نينوفدم

 كوكشف اهريغامأو « اهركذ مدقت ىتلا ةسخخلا عاونآلاوه قباسلا دوهعملا اذههو ؛ قباسلا دوهعملاىلإ

 . هيف كوكشملا ىلع هلمح نم ىلوأ مولعملا ىلع ظفللا لمح « هيف

 نو ةرانممنال )ع ةحيبفلا ةضقانملا نم هيلع اوناك نس ىلاعت هنإ 3 لوقنف اذه تفرع اذإ

 هبر لأسي نأ هنولأسيو اهيبن ىلإ ةمآلا عرف هيلا نوعزفي دئادششلا دنع ىرخأو « مالسلا هيلع ىموم

 كلت لاوز دعب مث ؛ةوعدلا باجي ايبن هنوكهيلا اوس مهنأ ىضتّي كلذو ؛ مهنع باذعلا كلذ عفر
 أ

 رهظي هجولا اذهنف ؛ هرحسإ هيلاطمىلإ لصي كا هنأ 5 هيف نعطلاو هيبذكت لإ نود ودعي دفادشإا



 ةيآلا «نيم رج أموق ااءاكع اوركتساف تاالصقم اكاد كات هلوق >2 ١1

 : شفخاللا لاقو . نافوط فراجلا توملاو « نافوط عيرذلا لتقلا كلذك و « نافوط هل لاقي هناف

 لاقو . هنافوط سايقلا ىف هدحاوو : لاق . معي ىحءىشلاب فوط هنأل « فوطلا نم نالعف وه

 كلو هل كلي نأ ىلإ ةجلاحالف ءناصقتلاو ناحجرلا: لم ردصم ناقوظلل : درتملا

 نع هاني ورام ْلَع ريثكلا رطملا وه نافؤطلا اذه.نأ لع نورثك لا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ةةاناب هللا ةحرا ىدح اولا نورا «توللا اوه نافولظلا::لاق هنأ هنعأ ءاظَع ئرور“ دق« سانَع قا

 اوتيمأول م.:األ لكشم لوقلا اذهو . توملاوه نافوطلا : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اربخ

 ىلعتوملا ظفا لمح بجول ربلا اذه ممص ول لب : ةدئاف مهيلع باذعلا عاونأ رئاس لاسرال نكي مل

 فر ويف انا ريطا)امأاو'ءاهريقأو ميظعلا ليسلاو ديدشلا رطملا لثم ؛ توملا ايايسأ كوصع

 نود | درج ردوا قانكلاالاقو.:هقارؤاذا نيكل لكل انه: هرج اكينو ؟ ةدازجل ةدحاؤلاو

 كذخأ وهو  ذرجلا نم هلك اذه لصأو عرزلا درج ليق عرزلا دارجلا باصأ اذإو : دارجلا اهسمل

 ضرأو درج هربو بهذ دق ىذلا بوثلل لاقي هنمو ؛ قحسااو تحنلا ليبس ىلع ءىثلا نع ءىثلا
 ىهو . هل ةحنجأ ال ىذلا راغصلا ىبدلا وه ليقف . هيف اوفلتخا دّقف ؛ لمقلا امأو « اف تابنال ةدرج

 راصف هاصعب مالسلا هيلع ىموم هب رضف رفعأ نك منج ىلإ ناكر يبج نب ديعسنعو ؛ دا رجلا تائب

 ,ىردجلا هناك مدواج مزاو . مههجاوحو مهنويع رافشأو مراعشأو مراشبأ ىف تذخأف . الق

 ةزعو . ميلع رحاس كنأ نآالا انمي دق : اولاقف ٠ مهنع عفرف ىموم ىلإ اوعزفو اورصو اوحادف

 .فورعملالمقلاديري . ملا نوكسو ؛فاقلاحتتفب (لمقلاو) نسحلا اقارب أنعاب قانا ناوعازو

 ىسوم نأ ىورو . فاعرلامهلعهللا طلس : لبق هنأ فاشكلاب حاصل قنو . هانركذ اف مدلاامأو

 . تايآلا هذه مهمرب ةنس نيرشع ةرحسلا بلغام دعب مهبف ثكم مالسلا هيلع

 لكشيال تارهاظ تانيبمىأ(تالصفم )اهدحأ : هوجو هيفف( تالصفم تايآ )ىلاعتهلوقامأو

 000 1 لام أ ( تدلع تم) ايناثو#ا هريغابلع ارد الزاب نا ذانآ نم اهنا ازتاغارف
 .ديلقلاو فالخلا لع نورمتسي وأ : ليلدلاو ؟ ةجإلا نولبقيأ رظنيو مهلاوحأ هيف نحتمي نامزب

 « رهش باذعلا ىلإ باذعلا نيب و ؛ تبسلا ىلإ تبسلا نم مهيلع ىقبي باذعلا ناك : نورسفملا لاق
 هلوقو . لالا ىلع ةبوصنم (تابآ ) هلوقو : جاجزلا لاق (تالصفم تايآ ) هلوق ىنعم اذهف

 اضيأ لقنو . بنذلاو مرجلا ىلع نيرص» (نيمرجم اموق اوناكو) هللا ةدابع نع ديرب (اوربكتساف)

 ليئارسإ ونب ناكو « نوعرفموقب ةصتخم اهعوقو دنع تناك ب اذعلا نم ةروكذملا عاونالا هذه نأ
 نود ىطبقلاب هصاصتخاو « زجعم هسفن ىف وبف اهنم دحاو لك نأ كش الو . غارفو نامأ ىف اهنم
 هنا رجفما ليفارعتالا



 لالا/ 2 ةيآلا «لمقلاو دارجلاو نافوطلا مهلع انلسرأف» ىلاعت هلوق
 سبب يبي يحيي اسس - سس ع

 «هم» لصالاىبا 53 هيكل لود وهو قحاتلالو نييرصبلاو ليلخلا لوقاذه «امهم» راصف ؛ ظفللاراركتل

 ةيآ نم هب انتأتام ففك أ اولاق مهن أك ءازجلل ىتلاءامد لع تلخد ففك أ ىأ ٠ فكلا ىنعمب يتلا

 ليك اذك وهف

 ىهف « كبر نم ةيآب انتيتأ امهم : ىسومل اولاق امل موقلا نا : سابع نبا لاق (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 كلذ دنعف ؛ اديدحالجر مالسلا هيلع ىسوم ناكو ؛ ةتبلا ام نمؤنال نحنو « رحسلا باب نم اندنع .

 ناك ىتح ؛ تبس ىلإ اتبس اراهنو اليل مئادلا نافوطلا مهيلع لسرأف ؛ هل هللا باجتساف مهيلع اعد

 نوعرفىلإ اوخرصف.قرغلا مءاجو هراد نمجورخلا عيطتسيالو ارقالو اسمهم ىريال مهنم لجرلا
 ارحب رصم تراص دقف باذعلا انع فشك ١ لاقو مالسلا هيلع ىسوم ىلإ لسرأف « هب اوئاغتساو

 تففخ حايرلا لسرأو رطملا مهنع هللا لازأف . كب انمآ باذعلا اذه تفدكح نافذ ءادحاو

 0 انكتللات د طا قولان انه 00 . طقدلثم اوري ملام تابنلانه جرخو ؛ ضرألا

 دارجلا مهمل هللا لسرأف «دبهعلا,اوثكبتف ليئازسإ ىنإ كم. ليسنر ال و. كب نمؤتال, هللاو الف

 ضم) ىلع اهضعب عقوو ٠ سمشلا ىطغت اهنا ريط دنع ير ىح مهلع ساألا مظعو تابنلا لكأف

 ىلاعت هللا لسرأف مالسلا هيلع ىسوم اعدف «رصم لهأ خرصف , تابنلا تلكأف» 08 ضرالالاق
 . مهيفكت مهعرزو منك نم ةيقب نأ ىلإ رصم لهأ رظنف « رحللاا ىف هتقلأ دارجلا تلمت>اف احر

 ملف تبس ىلإ اتيس. لمقلا مهيلع كلذ دعب هللا لسرأف . كب نموثالو انيفكي قب ىذلا اذه : اولاقف

 ابيلع هللا لسرأف « هبر مالسيلا هيلع ىبوم لأسو اوحاصف ؛ هتلكأ الإ ضخأ دوع يضر فب قب

 دعب عدافضلا مهماع هللا لسرأف ءاونمؤ, ملف , رحبااىف اهتقلأف حيرلا اهتلمتحاو  اهتقرحأف ةراح احر

 ىلعو طقس مهنم لجرلان اكف ؛ ةمعطالاو بابا ىف عقوو سمادلاليالا لثم رحبلا نم جرن كلذ

 اذه انع تعفر نيل هملاب اوفلحو . مالسلا هيلع ىسوم ىلإ اوخرصف ا نم عارذ هسأر

 5 ,ظأ م“ - ركملا لإ اهلقتحام ادا اهلغ 1 : عدافضلا ت أد هأقىلاعت هللا اعدف ؛ كب ننمؤنل باذعلا

 ليئارسإ ونب و « بذعلا ءامللا ىلع اوردقي ملف اهد مهرامنأت رخل مدلامهءاعهللا لس رأف ”دانشفلا و رفثكتلا

 ىلإ هموق فارشأو نوعرف بكرو او+رصف ءدهجلا مهنم غلب ىتح بيطلا بذعلا ءاملا نودحي

 مايأ ةعبس اوكمو ًامد هدي ىف راص فرتغا اذاف ربنلا مهنم لجرلا لخدي لع ليئارسإ ىنب رابنأ
 لوقلاوه اذهف « ةيالارخآ ىلإ (زجرلا انع تفشك نثل) نوعرف لاةف . مدلا الإ نوبرمثيال كلذ ىف

 : حاجزلا لاقف . نافوطلا امأ . تافالتخا اهرثكحأ ىف عقو دقو , نيرسفملا رثك أ دنع ىضرملا

 « ةريثكلا ندملا لمشي ىذلاقرغلاك. مهلك موقلاب اقبطم اطيح اريثك ناكام ءىث لك نم نافوطاا

 «)؛ - رس ؟م»



 ةيالا لي طلوفنل 21 نمي هباانأت امهم اولاق وو :ىلاخت هلاوق 5

 سل ل ا ها

 155١ نينمؤم كَل نحت انف اب ارحل ةنآ نم هب انت انتَأَي ام
 0 2 اا 71

 ةءم مودع هم

 تالّصَمم تابآ آ مدلاو َعداَمْصلاَو 1 وصلا ميل اهلسراف

 «١مع» يمر اي اك ادا كتسل

 0 ا ا ل نإ لاو تتالا نو قرف كذب نم ديالو
 فالخب .اهم لالدتسالا نكمي ناسنالا ناسا ىلع ىرجت ىتلا ةملكلاف . ةيريطلاو ةيميهلا حاورألا

 لاو آلا نم ءىثىلعابب لالدتسالا نكميالف , ةفيعضاهحاورأ ناف « متاهبلا تاكرحو « ريطلا ناريط

 وهو . مهظح ىأ (هللا دنع ممرئاط اميإ الأ) ةديبعوبأ لاق رئاطلا ريسفت ىف (ىناثلا لوقلا)

 برعلاو ممل ردقو مهيلع ىضق ام ممرئاط امنإ : لاق نال عدلا نط سابع نبا نع اووف

 مهسلا كلذ هل لصح ىأ . همبس مهنم لكل راطف موقلا نيب هتريطو لاملا ترطأ : لوق

 هريدقتب وىلاعت هللا ءاضقب وهف رش وأ ريخنم مهيصي ام لكنأ:ىندملاءنيلوقلا الكىلع نأ لعاو

 ثداوهلا نوفيضي قللا رثك أ ناآل كلذو « ىلاعت هللانملكلانأ (نودلعي ال مرثك أ نكلو)

 اال هلأ 6 لكلا نأ قطاو « هردقت و ىلاكخت هلأ ءاضق نع اهتوعطقي و ةسوسحما ٍبائسالا لإ

 002 1 16 اد ارا كاد وكعاوأ هتادإزد رج ولا ثجاو امإ رهف دوج وملك

 ىلإ اهدانساف هللا نم لكلا نوكي قيرطلا اذهمو : هتاذإ بجاولا داحباب الإ دجوي ال هتاذل نكمملاو

 . ىلاعت هللا لاككب الهج نوكي هللا ريغ

 مهيلع انلسرأف نينمؤمب كل نحن اف اهب انرحستل ةيآ نم هب انئأت اممم اولاقول ىلاعت هلوقو

 («(نيفرجي اموق اوناكو اوربكتساف تالصفم تابآ مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلا

 هللا ءاضق ىلإال ملاعلا اذه ثداو-اودنسأ مهلبجل مهنأ ىلوآلا ةيالا ىف مهنع ىكح ىلاعت هنأ ملعا

 اوزيمي مل مهمتأوهو « ةلالضلاو ةلاهجلا عاونأ نم رخآ اعون ةيآلا هذه ىف مهنع ىكخل ؛ هردقو ىلاعت

 . مهنم رحسلا باب نم ةيح اصعلا بالقنأ لثم تانآلا ةلمج اولعجو : رحسلا نيبو تازجعملا نيب

 > راسم هازل «نؤرو 0 هنا ينم ايش لينال انإ : يمول أولاقو

 . ءازجلاءام»ئه ىلوألا «امام» اهلصأنأ : لوألا : نالوق (ادبم) ةملكىف «ىلوألا ةلأسملا)

 امفيكو او امإ : ملوقك ءءا ءازجلا فور-> اناس )دانت اك هئا رجلا ادق !زت دات لولا له ةفاثلا]و

 ةهارك اه ىلو آلا ام» فلأن م اولدبأ مث « مهنفقثت نإ : كاوةكوهو (مهنفقثت اماف) ىلاعت هللالاق



 كلو ةيآلا «مذه انل اولاق ةنسحلا مهتءاج اذاف» ىلاعت هلو

 نع اوعجري نأ لجأل راضملا هذه مهيلع لزنأ امنإ ىلاعت هنأ ةيآلا رهاظ (ىلوآلا ةلأسملا))

 دنعامف بغرتو باقلا ققرت ةدشلا لاوخأ نآل كلذو « ةيدوبعلاو دايقن الا ىلإ دانعلاو درعلا ةقيرط

 اذإو) هلوقو (هايإ الإ نوعدن نم لض رحبلا ىف رضلا مكسم اذإو) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو « هللا
 (ضيرع ءاعد وذف رشلا هسم

 .اوركذتي نأ هنم ةدارإ كلذ لءف ىلاعت هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه : ىضاقلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 . رفكلا نم هيلع مه ام ىلع اوميقي نأ ال

 « مهنحتمي ىلاعت هنأ ىنعمب ال ؛ نآرقلا ىف رابتخالاو ءالتبالا ظفل .اج دق هنأب : هنع ىدحاولا باجأ

 اذكف .ناحتمالاو ءالتبالا هبشت ةلماعم مهلماع ىلاعت هنأ ىنعمب لب . لاح ىلاعت هللا لع كلذ نآل

 : ملعأ ةتلاو ”انهه

 لاقف مهتيصعمو مهرفك ىف ديزي ام ىلع نومدقي مهيلع نحلا كلت لوزن دنع مهنأ ىلاعت نيب م“

 ىثاوملاو راملاو بصخلاوبشعلا ةنس+لاب ديري . سابعنا لاق (هذه انل اولاق ةنسحلا مهتءاج اذاف)

 ترج ىلا ةداعلا لع نودتسم نحت ىأ (هتلهاتل اًولامْوَ) ةمالشلاو ةفاعلاو ىزرلا ىف ةحشلا

 . هيف ةمعنلا قحت اوموقيو هيلع هوركشيف هللا نم هنأ اوملعي ملو ءانقازرأ ةعسو انمعن ةرثك نم

 (هعمنمو ىسومب اوريطي) ءالبلاو رضلاو ضرملاو بدجلاو طحقلا ديرب (ةئيس مهمصت نإو) هلوقو

 لوق ىف مؤاشتلا ريطالاو ؛هموقو ىسوم مؤشب رشلا اذه انباصأ امتإ اولوقيو . هب اومءاشتي ىأ

 ناكم نم امهأل ؛ ءاطلا ىف ءاتلا تمغدأ . اوريطتي لصالا ىف وه (اوريطي) هلوقو نيرسفملا عيمج

 : نالوق رئاطلا ىف (هللا دنع مثرئاط امنإ الأ) هلوقو ايانثلا لوصأو ناسللا فرط نم دحاو

 مهءاج امنإ ىأ هللا لبق نم ىأ ىلاعت هللا دنع مهمؤش ديري : سابع نبا لاق لوألا لوقلاإ)

 نميو كب انريطا اولاق) دومت ةصق يف ىلاعت هلوق هلثموأ . مؤشلا انههرئاطلاف , هككحو هللا ءاضقبرشا

 اولاقف « ةنيدملاب سو هيلع هللا ا صىنلاب دوهلا تمءاشت دقو : ءارفلا لاق (هللا دنع كرئاط لاق كعم

 برعلان أل : ةريطو ريطو رئاطمؤشال ليقو : ىرهزالالاق :اناتأ ذم انراطمأ تلقو انراعسأ تلغ

 اذإ راسيلا تاذ اهذخأو ء !منابرغ قيعنو « اهحرابب ريطتلاو ؛ اهرجزو ريطلا ةفايع اهنأش نم ناك
 . اب مهمؤاشتل ةريطو ارئاطو اريط مؤشلا اومسف « اهوراثأ

 ىلص ىنلا ناكو (ماهالو ةريط ال) لاقف « ةلطاب مهتريط نأ هلوسر ناسل ىلع ىلاعت هللا ملعأ مث

 لأفلا ق٠ ايظنم عردلا سباك اهلل !ىيلكلا كان ركز طنا نا ملسو هيلع هللا

 : هللا همحر ىزارلا دمت لاق ةريطلا لطبأو لأفلا ملسو هيلع هلا لص ىنلا تايثأف كحل ول حرالتااو



 ةنآلا كلا رقلا ىم ضقت و: نيقنلاب نوعرف ل آ انذخأد قلو: لاعتهلوق 6

 ورش نص م 6 2 6 مس د

 مملعل تارمث 9 0 و نينسلاب ا 1 اندخا دفلو

2 

 2و6 مَعَ ه2 روس

 اوريطي ةئيس 0 457 هذه 25 اولا هل مهاجم ” قو 5

 2-52-226 ل2 رث

 لاو 0 نكلو هلل دنع ممرئاَطاَمإ يأ هعم نمو سو

 . ملعأ هللاو . ىلاعت هللا تاذىف ةيققملا ةفصلا ثودح مزلي ملف نايعألا

 مت ءاج اذاف نورك ذي مولعل تال 1 لعق ون !انان كرت ل ندخل دقلو ل ىلاعت هلوق

 نكلو هللا دنع مهرئاط امإ الأ هعم نمو ىسومب أورياي ةئيس مهصت نإو هذه انل اولاق ةنسحلا

 2 وماعيال 3 لا

 مرجال (كودع كلبينأ مكبر ىسع) هموقل لاق هنأ مالساا هيلع نوم نع ىكحامل ىلاعت هنأ ملعا
 كرانة 1291 2 نأ لإ كنا دال نيغا نل" ةماوقبو نوعارفز هلوتأ امن ز؟نيانهه أدب

 . مهب نحنا هذه لوزن نم ًافوخ « لسرلا بيذكتب كسّقلاو رفكلا نع ها

 :.لئابسم ةبآلا قو نيدبسلاب نوعازف ل1 انذخ ذخأ دقلو) لاف

 داري : امهدحأ : نيينعم ىلع ةنسلا . ىنرافلا ىلع وبأ لاق ةنسلاعمج نينسلا (ىلوألا ةلأسملاإ)

 ةيآلاهذه بدجلا هب ديرأ امف بصخلا فالخوهو  بدجلا اه.داريرخآلاو  ماعلاو لوحلا - ام

 دنا ضر رع لوقو (فسوب نينسك انيس ماع اهلعجا مهللا» ٍلسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 ” 1 ننسي 5 اممااوعتسا ؛بدجلا ا ٌِ ةنسلا تناك الف  ةنسلا ماع ىف عقنال انإ

 اذكلا نام 21 لاه د لاو

 فاحي نوتنسم 0 لاجرو

 لاق . هوحنو . نونلا برعتق ءانيفس تيأرو نينس هذه ؛« لوقت برعلا ضعب : ديزوبأ لاق

 رعابشلا لوق هنمو : ءارفلا

 |" مانيشو انب نيعل هتينس ناف دي نم ناعد

 . ةنسلا بدج : هانعمو ةنسلا مهتسم لاقي « بودجلا برعلا مالك ىف نينسلا : جاجزلا لاق

 : ةننلا ةكشر

 اماع طحقلاو عوجلا ديرب (نينسلاب نوعرف لآ انذخأ) نورسفملا لاق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 , ىرقلا لهأل (تارعلا نم صقنو) ىداوبلا لهأل نونسلاف ؛ ماع دعب

 : ناثلأم هيفو (نوركذي مهلعل)) ىلاعت لاق مث



 ميس  ةيآلاءاتتج ا دغب قطو انين نأ لق نع احر اولاقو لل ل1

 يف ميمعولةزجلا مك دعا ناكف نتف نرعر ا 5 هشسا ل 1
 ىلاعت هللا ثعب املف ؛ مهءاسن ىحتسيو مهءانبأ لتقيو معنتلاو هفرتلا نم مهعنمي و ةقاشلا لامعألا

 ديدهتلاداعأ نوعرف نأ اوعمس ابلف . بعاتملاو راضملا كلت لاوزف مهقاجرىوق مالسلاه يلع ىسوم

 . مالكا اذه اولاقف « ممنز>و مهفوخ مظع ةيناث ةرم

 ؟ مرفك جوي كاّذو السلا هلع يره ل اوه رك مهنأ لعلدي لوقلا اذهسيلأ : ليق ناف

 لع لور اأن اوك ناكل كلت كا مهدعو ؛ ءاجامل مالسلا هيلع ىسوم نأ : باوجلاو

 نأ ءالشلا ةلغ ىتاوم نيف دعولا كلذ ةينك فرم قا لإ ١1276 كلارام انآ نا ررانت كلا

 تقولاىف دعولا كلذ ممل زجنيس ىلاعت هنأ مهل نيبو:لاحلاىف !هتلازاب دعولا راب امتلازاب دعولا

 ًافافكتسال باع ةلاسرلاب مالسلا هيلع ىسو« ءىجع نع ردن ناك اه اده نأ لصاتللا 0 1

 1 لعأللاو . دعولا كلذ ةيفيكل

 عمط(ىسع) هيوبيسلاق (مكبرىسع) مالسلا هيلع ىموم لاق كلذ اوركذ امل موقلا نأ ملعاو

 . بجاو وهف هيف ىلاعت هللا عمطي امو : جاجزلا لاق . قافشإو

 مالكنع ةياكح وهليىلاعت هللا ءالك سيل انهه(ىسع) ظفلنآل فيعض اذه : لوي نأ لئاقلو

 هيلع هتوبن ةجح ترهظ لوسر نع ردص اذإ مالكلا اذه لثم لوقت انأ الإ : مالسلا هيلع ىموم

 ىوةف فعضلاو راسكنالا نماهمماخام لازأو سفنلاة وق دافأ ةرهابلا تازجعملاب مالسلاو ةالصلا

 مومذملا عزجلا اوكرتيو ربصلاب اوكسمتيلدعولا مد لوقلا اذه مهبولق مالسلاهيلع ىسوم

 . ىلاعت هللا ةعاطب كسلا ىلع مل ثحلا ىرجم ىرحجيام (نولمعت فيك رظنيف) هلوقب نيب مث

 ةقدحلا بيلقت هبداري دقو «لاحم هللا ىلع وهو . ملعلاديفي ىذلارظنلا هب داريدقرظنلا نأ مِلعاو

 ؛ لاحت هللاىلع ًاضيأوهو : راظتتالا هب دأرب دقو « لاحم هللا لع ًاضيأ وهو . هتيؤرل ًاساعلا ىترملا وحن

 مكنم كلذ عوقوب كلذ ىري ىأ : جاجزلا لاق .اهيلع انهه ظفللا لمح بحبو « ةيؤرلا هب داري دقو

 . مهنم عقيام ىلع مهيزاحي امتإو « مهنم هملعيام ىلع مهمزاحتال ىلاعت هللا نآل

 بيقعتلل (رظنيف) هلوق ىف ءافلا نال ؛ لاكشالا مزل ةيؤرلا ىلع رظنلا اذه متلمح اذإ : ليق ناف

 بجوي كلذو ؛ لامعألا كلت لوص- نع ةرخأتم لامعالا كلتل ىلاعت هللا ةيؤر نوكت نأ مزليف

 . ىلاعت هللا ةفص ثودح

 ى'الاؤجنوأل/ ةتافاضاللا و تالتلاورةلااك هيب ءرعلا كادر (ىلاظسسدتلا ةي ور ىلع لق



 ةي.آلا «انتتجام دعب نمو انيتأت نأل بق نم انيذوأ اولاقد» ىلاعتهلوق ١«0

 0 ه2 2 ء

 كلب نأ 1 لاَ اتئجام دعب نمو وآنت ّن لق نما ايذوأ 1

 2م ل 6 ه6 2 65-62 22- هر راع

 «١؟5» نولمعت 5ك 0 ضرألا ْى مكَفاَسيَو مودع

 رداق هنأ نيب م 6 ءاك ىحتسأو ا را ب فاعلا لقت نأب كلذو.هتعيشو هطهر ليلقت ىف ىعسن

 1 ملول « هموقو ىسوم كرت هنم دوصقملاو (نورهاق مهقوف انإو) هلوقب كلذ ىلع

 مدعلو هيلا هتافتلا مدعل هعنع : مو هسرك 4 اغإ هنأ هموق مهوي هناك هيلع و دعلا نكطللا مث ارأالولاو

 مهنمو « ىسوم ةدال و دنع ءادتبا هلعفاك كلذ لعفي ناك لاق نم مهن ؛ ا . هنم هفوخ

 ىلاعت ىكح مش لولا نامزلا ريغ ىف عقو ديدبتلا اذه نأ ىلع نورسفملا قفتاو هنم عنم لب لاق نم

 للملا هلاق ىذلا نأ ىلع لدي اذهو (اوربصاو هللا اونيعتسا) هموقل لاقهنأ مالسلا هيلع ىدوم نع

 مهل نوعرف هلاق ىذلاو « نوءرفل

 نيئيشب مث انههف(نيقتملل ةبقاعلاو هدابعنم ءاشي نما هروب هلل ضراللا نإ ]وريصا وهتابااون ةتذ1)

 انلاو . ىلاعت هتلاب ةناعتسالا : لوأألاف ؛ امهم مالسلا هيلعوسوم سمأ ناذللا امأ . نيئيشب مهرشبو

 هللاالإ اعلا ف ريدمال هنأ فرعنم نآأل كلذو هاب ةناعتسالابالوأ مثرمأ امو . هللا ءالب وع ربصلا

 لوزندنع ىري هنآلو ؛ءالبلا عا ونأ هلع لبسي ذئنيحو ىلاعت هللا ةفرعم رونب هردص حرشنا ىلاعت

 هموقل لاق كلذ دنع ؛ هيلا لصوو مالسلا هيلع ىسوم هفرع دق

 عاونأ هيلع ففخ هللا ءاضق ةدهاشمب هدادعتساو . هريدقت وىلاعت هللا ءاضةب لصحامإ هنأ ءالبلا

 اذهو (هدابعنم ءاشي ند اهثروي هلل ضراألا نإ) هلوق : لوألاف ؛ امم رشب ناذللا امأو : ءالبلا

 ىنعمكلذو « هكالهإ دعب نوعرف ضرأ ىلاعت هللا مهثروي نأ ىف هموق مالساا هيلع ىسوم نم عامطإ

 دارملا : ليقف (نيقتملل ةبقاعلاو) هلوق : ىلاثلاو . فلسلا دعب فاخلل ءىثشلا لعج وهو ؛ ثرالا

 ءءادعألا ىلع رصنلاو , رفظااو ؛ حتفلا : وهو طقف ايندلا رمأ دارملا : ليقو ؛ طقف ةرخآلا أ

 هنيعي هللاف هفاخو ىلاعت هللا قتانم لكنأ ىلإ ةراشإ (نيقتالل) هلوقو «نيرمآلا عومي دارملا ليقو

 ةرخالاو ايندلا ىف

 ودع كلبي نأ مكبر ىسع لاق انتئجاه دعب نمو انيت أت نأ لبق نم انيذوأ اولاقإ ١ ىلاعت هلوق

 (نولمعت فيك رظنيف ضرالا ىف كفلخت-يو
 « اوعزفواوفاخ ديعولاو ديدهتلا نم نوعرف هركذام اوعمسامل ؛ مالسلاهيلع ىسوم موق نأ معا

 ال5 ارا اا لب نال." كلذور انعام. دغبإ « رم .انبتأت نأ. لبق, ةزم انيذوأ دق اولاقو



 5١١ ةيآلاءكتحلاو كرذيوضرألاف اودسفيلهموةوىسومرذتأ»ىلاعتهلوق

 ئبومر ذأ: هريدتق نأ زاثغا قطن :اتلانو .١ كر آو سوف ها ا

 عفرلاب (كتهلآو كرذيو) 'ىرقو : فاشكلا بحاص لاق ؟ كتهلآو كرذي نأو اودسفيل هموقو

 هرذأىنعم لعالاخوأ ات أتسشم نوكي كلذؤ : هل قاظل) ىلا ؟ كرد و هردتأ نديم (وذتأر لعاش

 ىأ . بصنلاو نونلاب (كرذنو) سنأ أرقو « مزجلاب (كرذيو) نسحلا أرقو ؟ كتهلآوكرذي وهو
 . اهرذنف كتدابع نع انفرصي

 كتهالإ أرقي « ةماعلا ةءارقركنير عنبا ناك : ىرابنًلار كب وبأ لاق (كتمل آو )ل هلوق امأو

 (كّنل آو) ةماعلا ةءازرق امأ : سابع نبا. لاق «دبعب الوادعي :ناك,قوعوف ن].لؤقَياوا ا كتدالع ىأ

 امانصأ هموقل عضو دق ناكن وعرف نإ ليقف . هيف اوفلتخا دقف :ريدقتلا اذهىلعو « هلا عمج دارملاف

 (ىلعألا مكر انأ)هلوق كلذف . مانصألا هذهبرو (ىلعأل اكبرانأ) لاقو . اهتدابعب مهرمأو . اراغص

 ناك م هنإ : اناق نإ نوعرف نإ ىلابب رطخ ىذلا:لوقأو . مانصأللا دبعي نوعرف ناك: نسحلا لاقو

 هسفن ىف دقتعي نأ رحب ل القاع ناك ناو ؛ هيلإ لوسرلالاسرإ ىلاعت هللا ةمكح ىف رحب مل لقعلا لماك

 نآل كلذ هيف اودقتعي نأ ءالقعلا نم ميظعلا عمبا ىف زحب لو ءضرآلاو تاومسلا اًقلاخ هنوك

 لوي ناكو : عناصلا دوجو ركتي ايرهد ناكهنإ لاقي نأ برقالالب . لقعلا ةرورضب مولعم هداسف
 ىبرملاو ةفئاطلا كلتلو : قاخلل ملاعلا اذه ىف ىدجلا امأو ٠ بك اوكلا وه ىفسلا ملاعلا اذه ريدم

 مك تلعام) هلوقو . مكل ممطملاو مكيلع معنملاو مكيرم ىأ (ىلعالا ,بر انأ) هلوقق . هسفن وهف ممل

 لاقينأ دعبي مل كلذ هبهذم ناكاذإو ءانأ الإ هتدابع مكيلع بحي ادحأ ّ ملعأال ىأ (ىريغ هلإ نم

 بك اوكلا ةدبع نيدوهام ىلعاببلإ برقتيو اهدبعإو . بك اوكلاروص ىلع امانصأ ذختادق ناك هنإ

 ىف ىدنعام اذهف ؛ هرهاظ ىلع (كتهل آو كرذيو) ىلاعت هلوق لمح ىف عانتما الف : ريدقتلا اذه ىلعو

 ا ملعأ هللاو . بالا اذه

 ذخأ ىلع نوعرف لمح مالكلا اذهركذب اودارأ موقلاف تالاهتحالاو هوجولا عيمج ىلع نا معاو

 ةقيقح وهام نوعرف ركذي ملاذه دنعف : هب باذعلا عاونأ لازناو ؛ هسبحو ؛ مالسلا هيلع ىسوم

 انإو مهءاسن ىحتسنو مهءانبأ لتقنس) لاق هنكلو . مالسلا هيلع ىموم نم افئاخ هنوك وهو لاحلا

 : لئاسم هيفو (نورهاق مهقوف

 نونا مضب نوقابااو , فيفختلاو نونلا حتفب ( لتقنس) ريثك نباو عفان أرق (لوآلا ةلأسملا)

 .:مالتسلا هيلع ساو «نمآ!نمو ليازيسإ نب. ءانبأ جميلا, ويتكحاا لك هيسعتلاو

 نحنف  ةعيشلاو طهرلا ةطساوب دايسفالا هنكمب امنإ مالسلا هيلع يسوم نأ «ةيناثلا ةلأسملا)



 ة, الا «نوعرف موق نم الملا لاقود ىلاعت هلو 8
 هم دم سمع هاما اص رار مرج ع هاج هز هم ه 06

 ضرالا ىف اودسُفيل هموقو ىسوم رذتا نوعرف موف دي 5

 هر هس 0 هلسهاملاس مهر

 مهقوف إو مدان ىحتسلو مءانبأ ل لتقتس ل كتشآو كرذيو

 هس عم 30

 7 نضل نإ اوريصاَو هللاب اونيعتسا ل ىسوم ل 171 نر

 ص هر 2 املا 9-5 7 ر- ا وو

 (ل5لر دم ةقاعل أو هداع 0 ها نهد امترو

 اسس ا أ 59 |

 اهم ستسسس سس سشسنيب_ا يس سس حشا سي سس سس سس سلس

 هجوو « ىلاعت هللاقاخيالإ لصحبال مالسالاو نامبالانأ ىلعانباصأ جتحا لوألا ةلأسملا ١)

 . قبس ام مولعم هيلع مالكلاو فاطلالا لعف ىلع هنولمحب 5 طا لال دس

 اولاقمهنإ لاف . دحاو مالسالاو نامبالا نأ ىلع ةبآلا هذه ىضاقتلا جبتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 كاذ وه مالسالا اذه نوكي نأ بجوف (نيبلسم انفوتو) ايناث اولاق مث (انبر تايآب انمآ )الوأ

 . ملعأ هللاو . رخآلا وه امهدحأ نأ ىلع لدي كلذو « نامالا

 كتهلآو كرذيوضرآلاىف اود فيل هموقوىسوم رذتأ نوعرف موق نم الملالاقو )ل ىلا و

 اوربصاو هللاب اونيعتسا هموقل ىسوم لاق نورهاق مهقوف انإو مهءاسن ىحتسنو مءانبأ لتقنس لاق

 «نيقتملل ةقاعلاو هدانع نم ءاشي نم اروي هللا ضرآلا نإ

 هليبس لخلب . هسيحالو هذخأ الو ىسومل نوعرف ضرعتي مل ةعقاولا هذه عوقو دعب نأ ملعا
 (ضرآلاىف اودسفيل هموقو ىسو» رذتأ) هل هموق لاقف

 نأ الإ هل ضرعتي مل ببسلا اذهلف . فوذلا دشأ هفاخ ىموم ىأر الك ن اكن وعرف نأ معاو

 ىلع اودسفي ىأ (ضرآألا ىف اودسفيل) هلوقو . هسب>و هذخأ ىلع هولمحف ؛ كلذ اوفرعي مل هموق

 . كلملا ذخأ ىلإ كلذب اولسوت مجايدأ مهلع اودسفأ اذإو « هيلع اوناك ىذلا مهنيد سانلا

 : فاشكلا بحاص ركذو . بصنلاب (كرذيو) هيف ةرووشملا ةءارقلاف (كرذيو ل هلوق امأ

 مهكرت اذإ هنآل (اودسفيل) هلوق ىلع افطع (كرذيو) هلوق نركي نأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث هيف

 مابفتسالل باوجهنأ : اهيناثو . كلذل مهكرتهن اكف . هتهلآ كرتو هكرت ىلإايدؤم كلذ ناك« مهعنمب ملو

 :ةةمطملا لما تشن اناث تاخر واوا

 ؟ءاخالاو ةدوملا منيو ىبب نوكيو كراج كأ مأ

 ملاو : جاجزلا لاق . كتملآو كرذيف ضرألا ىف اودسفيل هموقو ىسوم رذتأ : ريدقتلاو



 00 ةيآلا «نيمسم انفوتو أربص انيلع غرفأ ابرد ىلاعت هلو

 نوعرف نمعقتي ل هنإ : نورخآ لاقو . مالسلا هيلع ىموم نيد لوبق نع موقلا ريذحت ىف هنم ةغلابم

 نوكي نأ ىلاعت هولأس مهنأل (نيملسم انفوتو) موق ىف ءاعدلا ممل ىلاعت هللا باجتسا لب : كلذ

 ” يرش لة دهر عطقلاو لتقلا اذمال هتهج نم مهيفوت

 موق وهو ؛ هنم نسحأ ديعولا اذه دنع نمؤملا نم عقب نأ زوجبالام موقاانع ىلاعت ىحمت

 ديعولا بجويال مهنمناك ىذلانأ اونيبف (انتءاج امل انبر تايآب انمآ نأ الإ انممقنت امو) نوعرفل

 زارت-الاو قحلاب رارقالإ ىف مهب ىمأتي نأ وهو ٠ كلذ فالخ ىضتقي لب ؛ مهب ةمقنلا لازنإالو

 صم دقو ؛ءىثلا ةيهارك ىف تغلاب اذإ مقنأ تمقن : لاقي .ليلدلاو ةجحلا روهظ دنع لطابلا نع

 ايل[ هلع انبدَعت كنان .انيتأ ام دي زر : سابع نبا لاق (انم نومتت له تاكا لها ل

 ىلع ردقيال ىتلا ةرهاقلا تازجعملا نم مالسلا هيلع ىسوم هب ىنأام :.دارملاو . انير تايآب انمآ نأ

 . ىلاعت هللا الإ اهلثم

 ناك اذإ غرفم مرد : لاقي . بصلا ةغلل ىف غارفالا ىنعم (اربص انيلع غرفأ انبرإل اولاق مث

 وهو ءانالا واخي ىتح هيفام بصوهو ءانالا غارفإ ند هلدأو « بورضمب سيل و هسبأاق ىف ابوبصم

 ربصلا انيلع بص ىنءملا : دهاجم لاق . ءانالا غارفإ لاح هيبشتلا ىلع ربصلا ىف لمعتساف . غارفلا نم

 : دئاوف ةيآلا ىفو : عطقلاو بلصلا دنع

 غارفإنأ انركذانال , اربص انيلع لزنأ : هلوق نم لكأ (اربص انياع غرفأ) (ىلوألا ةدئافلا ال

 . هضعب ال ربصلا لك هللا نم اوبلط مهن أكف . ةيلكلاب هيفام بص وه ءانالا

 :ماقلاو لاوكلا ىلع لدي كلذو . ريكتتاا ةغيصب روكذ» (اربص) هلوق نأ (ةيناثلا ةدئافلاو إل

 ةايح ىلع ىأ (ةاي- ىلع سانلا صرحأ مهندجتلو) ىلاعت هلوقك امان الماك اربص أ

 . ةماث ةلماك

 كلذو « ىلاعت هللا نم هوبلطمهنإ مث« مهاعأ نمو مهلبق نمربصلا كلذ نا (ةثلاثلا ةدئافلاو إل

 فاطلالا ىلاعت هولأس امنإ : ىضاقلا لاق . هئاضقو هللا قيلختب الإ لصحال دبعلا لعف نأ ىلع لدي

 . ةيعداألا ىف مولعم كلذو « ربصلاو تابثلا ىلإ مثوعدت ىلا

 دنع الإ لصحبال لعفلا نآل كلذو ؛هابأي ليلدلا مث , رهاظلا نع لودع اذه : .باوجلاو

 . ىلاعت هّللا نم لكلا نوكف ؛« لجو زع هللا لبق نم الإ سيل اطوصحو ةمزاجلا ةيعادلا]ودح

 مالسلا هيلع ىسوم هب ءاج ىذلا قحلا نيدلا ىلع انفوت هانعف (نيملم انفوتول هلوق امأو

 :.ناناع هيقو

 «١؛ ركن ؟ا/د
. 



 ةيآلا«نيعمجأ مكتبلصاأل مث فالخ نم كلج أو مكي ديأنعطقال :ىلاعتدلو

 0000 رهان 1 كل. (ةيرجملا ف هوم ركع ركمل اذه نإ لوك (ىلوألا ةيسغلافإ)

 نحنف اذكو اذك ناك اذإ هنأ ىموم عم اًوطاوت مهنأ لجأل لب «ليلدلا ةوقل سيل مالسلا هيلع

 . قيرطلا اذهب لصح اممإ ناهالا اذهف «كتوبفب رقنوبكب نموت

 ةنيدملا نم موقلا جارخإ هيلع اًوطاوت اهف ةرحسلاو ىموم ضرغ نأ 4ة يناثلا ةمشلاو

 رومألا بعصأ نم ةفولأملا ةمعنلاو نطولا ةقرافم نأ ءالقعلا عينج دنع مولعمو ؛ مبكلم لاطبإو

 [00 لح ىرر كالا اذه ىامبم ىوقأ دج وبال نيتللا نيتببشلا ني نيعللا نوعرف عمجل

 ىسوم نأ : مهنع هللاىضر ةباحصلا نم امهريغو دوعسم نباو سابع نبا نع ثيدح ىف ىدسلا نع

 هب تئجام نأ دهشتو ىب نمؤتأ كتبلغ نإ كتيأرأ : مالسلا هيلع ىسوم لاقق ايقتلا ةرحسلا ريمأو

 رظني نوعرفو « كب ننموآأل ىتتبلغ نل هللاوف ءرحح هبلغيال رحسب ادغ نيتآل : رحاسلا لاق ؟ قحلا

 ناكهنأ لمتحي اذه نأ ملعاو (هومتركمركمل اذه نإ) نوعرف لوق وه اذهف  امهوق عمسيو امها

 قيدصتلانع ماوعلل افراص ريصيل . نيبلا ىف مالكلا اذ-ه قَلأ نوعرف نأ اضيأ لمتحيو « لصح دق

 ءاعدا ىف نوعرف ةضقانم ىلع ليلد (.كل نذآ نأ لبق) هلوقو : ىضاقلالاق . مالسلا هيلع ىسوم ةوبنب

 مث « هريغ ةيهإ ىلإ موعدي هنأ عم هباونموي نأ ىف مل نذأي نأ زاج امل اهلِإ ناكول هنآل « ةيحلالا

 . نيلطمملا لع رهظي ىذلا ىلاعت هللا نالذخ نم كلذو : لاق

 ديعولا اذه ىلع رصتقي مل هنإ مث ءديعو ءادتبا هنأ ىف ةبشال (نوملعت فوسفإإ هلوق امأ

 ديلا عطقو (نيعمجأ متبلصأل مث فالخ نم كلجرأو مكيديأ نعطقال) لاقف هرسف لب « لمجمل
 لجرلاو ىنيلاديلانماما «نيتفلتخم نيتهجنم امهعطقي نأوهو ؛ ىنعملا فورعم فالخنم لجرلاو

 نيرمالا نيذمب مهدعوتف . فورعف باصلا امأو : ىنهلا لجرلاو ىرسيلا ديلا نم وأ « ىرسيلا
 جتحاو . نيرمألا دحأ ىلع لدي.م ةيآلا ىف سيلو ؟ هنم كلذعقو له هنأ ىف اوفلتخاو ؛ نيميظعلا

 رذتأ) هل اولاق مهنأ نوعرف موق نم "الما نع ىكح ىلاعت هنأ : لوألا :هوجوب هعوقو ىلع مهضعب

 مثرك ذل ؛ مهلتقامو ءايحأ هموقو ةرحسلا كئلوأ كرت هنأ ولو (ضرالا ىف اودسفيل هموقو ىسوم

 هموق تحت اولخد مهنأب هنع باجي نرأ نكميو . مهتهج نم لصاحلا داسفالا نع مهرذحلو اضيأ

 ىلع لدي (اربص انيلع غرفأ انبر) مهنع ةياكح ىلاعت هلوق نأ : ىناثلاو . ركذلاب مهدارفأل هجو الف

 هنع باحي نأ نكميو . هيلع ممربصي نأ ىلاعت هللانم اوبلط ىتح ؛ميظعديدش ءالب مهب لزن دق ناك هنأ

 نع لقئام : ثلاثلا . هديعو ىلإ تافتلالا مدعو نامبالا ىلع ربصلا ىلاعت هللا نم اوبلط مهنأب

 رهظألا وه اذهو :ءفالخ نم مهلجرأو مه.ديأ عطقو كلذ لعف هنأ هنع هللا ىضر سابع نبا



 ا ةيآلا« كل نذآ نألبق هب متنمآ نوعرف لاقد ىلاعت هلوق

 هم 5 هم اه 00

 يدم ف هوميركمر ك1 اذه نإ ل َنَد1 نأ َلبق هب م مآ نعرف لَ

 زن هلت كالعلا «١؟2» نول "قوس اهله امم اوجرختل

 تل تر 5 را ل سس 2 122 ءرا هه 40

 و 621١102 نوملقنم م اند لإ 95 اولاق «5١1١د نيممحا مكنيلصال ال مث فالخ

 20017 هه م سوه ساس 6 0

 اما غفأ اند ل : "ل

 0 ملا كا 1105 ا انف ينال لا نأ نواعم لاق 5 ثدنأل)

 ةلمج ىف اموخد دعب ركذلاب امهصخ امتإ ليقو . ءامسلا هلاب اونمآو نوعرفب اورفك م6 أ لكلا

 ليقو .نورهو ىسوم هب نامبالا ىلإ اعد ىذلا وهو ؛ نيملاعا برب انمآ ريدقتلا نال نيملاعلا

 (لاكيمو ليربجو هلسرو هتكئالمو) هلوقك افيرشتو اليضفت ركذلاب امهصخ
 اوجرختل ةنيدملا ىف هومتركم ركملل اذه نإ 5 نذآ نأ لق هب متنمآ نوعرف لاقل ىلاعت هلوق

 ىلإ ا] اولف نينا كبباضال متانهالح نن .كالبنرأر كسا نينا اندست فرش
 4« نيملسم انفوتو اربص انيلع غرفأ انبر !:تءاج امل انبر تايآب انمآ نأ الإ انم مقنتاهو نوبلقنم انبر

 : لئاسم ةيآلا َْق

 كلذكو ربخلا ظفل ىلع ةدحاو ةزمهب (متنمأ) صفح ةياور ىف مصاع أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 نآرقلا عيمج ىف نيت زم (متنمأأ) قاسكلاو ةزمحو ركب ىنأ ةياور ىفرصاع أرقو (ءارعشلاو) هطىف

 (متنمأ) صفح ةءارق امأ : ءارفلا لاق . ماهفتسالا ىلع هعيمج ىف ةدودم ةدحاو ةزمهب نوقابلا أرقو

 4 هنأ اهمف هجولاف ءدم ريغ نم ربخلا ظفلب

 0 اعف تسع نيتؤمهاب ةءازقلااامأو

 هيما 811( رفا وئانلا ملعأ نأ( رمال نوع د نأ ملعا «ةيناثلا ةلأسملا)

 ىسوم ةوبن ةح ىلع هموق دنع ةبوق ةج- كلذ ريدي نأ قاع . ميظعلا ق واحلا عامتجا دنع مالسلا

 نم موقلل ةعنام ةببشلا كلت ريصتل « ماوعلا عامسإ ىلإ ةببشلا نم نيعون لاخلا ىف قلأف مالسلا هيلع

 . مالسلا هيلع ىسوم ةوبن ةعص داقتعا

 ؛ مهملع راكنالاو مهل عيرقتلا هجو ىلع مءناعاب



 ةيآلا «نيملاعلا برب انمآ اولاق» ىلاعت هلوق 05

 ىف مهل لج الف . رحسلا ملعىف نيلماك اوناك ممنأ تبثف « هنع انزجيام ىلع ردقف ؛ رحسلا لع ىف انم

 لاح لاكي كنظافف (كلذك رحسلا ملع لاح ناك اذاف . ناميالا ىلإ رفكلا نم اولقتنا معلا كلذ

 . ديحوتلا لع قف ناسنالا

 ةيآلا هذه تلد : اولاق (نيدجاس ةرحسلا قلأو) ىلاعت هلوقب انباحأ جبتحا 000

 هللا قلخ دبعلا لعف نأ ىلع لدي اذهف . نيملاعلا بر هللاالإ كاذامو ؛ نيدجاس . مهاقل هلأ مهريغ نأ لغ

 : لولا : هوجو نم هنع باولا : ةلزتعملا تااقو . نيدجاس ىلاعت هللا مها اعلا ا لتاقم لاق. لاعت

 ناكر اصف ؛ نيدجاساوءقو نأ اوكلامتي ل. ةرهاقا تازجعملاو ةميظعلا تايآآلا اودها ا

 ركلات مل مهنأل مريغو هاقلأ بن أكاوراص اودجتاه ةعرس نم : شفخألالاق :ىناثلا . . مهاقلأ ل

 نم كل عن 'انأ 7 ؛ 4 1 07 مهاقلأ ياك لا قا دلل اهنا: كلاثلا  نادكجاس اودق و, نأ

 مهسفنأ وه قلملا كلذ

 ةيعادلا كلت قاخ ىف اورقتفالالإو « ىلاعت هللا وه مهمولق ىفةيعادلا كلت قااخ نأ : باوجلاو

 ةيعادلا كلت عم ةردقلا كلت لصأ نأ مث . لا وهو لسلستلا مزلو ىرخأ ةيعاد ىلإ ةهزاجلا

 26 1و لغفلا كلذ ناكف للاخت هللا وه تجوملا' كلذ قااخخو . لعفلل ةبجوه ريضت ةمزاجا

 1 ملعأ هللاو ؛ لاعتاهللا ىلإ

 انمآ) اولاق مهنأ هدعب ركذ مث ,نيدجاس اوراص مهنأ الوأ ركذ ىلاعت هنأ (ةثلاثلا ةلأسملا ١

 : هوجو نم هباوجو ؟ دوجسلا لعامدقتم نوكي نأ ب جب نامب آلا نأعم هيف ةدئافلا ا (نيملاعا برب

 ىلاعت هلل اركش دوج.سلا كلذ اولعجو «لاحلا ىف ىلاعت هلل اودج ةفرعملاب اورفظ امل مهنأ : لوألا

 راهظإو  نامبالا ىلإ رفكلا نم مهالقنا ىلع اضيأ ةهالعو ؛نامبالاو ةفرعملاب زوفلا ىلع

 ىلع ةثالثلا رومآلا هذه ىلع ةمالع دحاولا دوجسا| كلذ اواعج مهن اكف ىلاعت هلل لاذتلاو عوضخلا

 . عما لبس

 اذه ىلعو (نيملاعلا برب انمآ) اولاق دوجساا ىلإ باهذلا دنع مهنأ دعبيال «ىناثلا هجولا

 . لوآلا وه حيحصلا هجولاو لئاز لاؤسلاف ريدقتلا

 لصحيت ال هللا ةفرعم نأ ىلع ليلدلا : اولاقف ةيآلا هذهب ميلعتلا لهأ جتحا (ةعبارلا ةلأسملا)

 ىسوم بر) اولاقالف مهمناميإ متي مل (نيملاعلا برب انمآ) اولاقامل ةرحسلا كئلوأ نإ ىناا لوقب الإ

 انلوق ىلع لدي كلذو مهناميإ مث (نورهو

 اولاق ابلف نونعت ىايإ نوعرف مهل لاق (نيملاعلا برب انمآ) اولاق امل مهنأب : هنع ءابلعلا باجأو



 ءه ةيآلا «نيدجاس ةرحسلا قاأو» ىلاعت هلوق

 دنا تع ص عه "هلا ع يك 2 أ ]7 ربا 2

 تر 1 نيملاعلا برب عل اولاق »١١٠١« نب دجاس ةرحسلا قلاو
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 ِِ 0 2 بو

 «١١؟2 لورهو ىسوم

 .رببسلا نوحلا نش,مرارتلا لاو رج الار صاع لضو ىلا نضر
 ةرحسلانأ روهظاا اذه ببسو « هرقتسمىلإ الزان هدوجوب ءىثااروهظ :عوقولا : ىتاعملا لهأ لاق

 ا كلذ نأ تبث ؛ تدقف اسلف « دةفت لو انيصعو انلابح تيقبل ارح ىسوم عنص ام ناكول اولاق

 نع سيبملا زنع ملج آل" ىذلا وه اذهف « رحسلا لجل ال « مريدقتو لاعت و ةناحس لأ ناك 1-3

 م نالطبلا هيف حصي ال ثيح روهظااو توبثلا ةوق ديفي (قملا عقوف) هلوق ىضذاقلا لاق . رحسأا

 . اعقاو ال ريصي نأ عقاولا ىف حمصي ال

 (نوامءياوناكاملطبو) هلوق ناكف ؛روهظلا اذه ةوق ىلع لدي 4« قمل عقوف ) هلوق : لبق ناق

 ! ةدئاذ ريغ نم اريركت

 , ىصعلاو لابحلا كلت ىهو اهوكفأ ىتا نايعالا تااز قحلا اذه توبث عم نأ دارملا :انلق

 (نيرغاص اوبلقناو) كلذ نهرهظأ ةبلغال هنأل (كلانهاوبلغف) ىلاعت لاق اذهلف . ةبلغلا تربظك لذ دنعف

 هيف نكمي ال هجو ىلع ؛ هتجحو هلوق نالطب روهظ نه لطبملا قح ىف مظعأ راغص الو لذال هنآل

 نوكت نأ زوجي (نولمعي اوناكام لطبو) هلوقف (ام) ةظفل : ىدحاولا لاق الضأ ةبش الو ةلح

 اهنادقفب بهذو لاز ىأ رحسلا هب اولمع ىذلا ىدعلاو لابحلا لطب ىنعملا نوكيف «ىذلا» ىنعع
 . ملعأ هللاو:مهلمع لطب لبق هناك. ردصملا ىنعمب نوكت نأ زوجيو

 (ن ورهو ىموم بر نيملاعلا برب انمآ اولاق نيدجاس ةرحسلا قلأو) ىلاعت هلوق

 : لت اسف ةنآلا َْق

 املف ءريعب ةئالث لمح تناك ىصعلاو لابحلا كلت نإ : نورسفملا لاق (ىلوألا ةلأسملاإ)

 نع جراخ اذه ضعبل ةرحسلا ضعب لاق تناك« اصع تراصو مالسلا هيلع ىدوم نابعت اهعاتبا
 لاق « ىلاعت هللا دنعنم قداصن مالساا هيلع ىسوه نأ ىلع هب اولدتساف ؛ ىلإ رمأ وهلب : رحسلا

 اوناك ماوق“الا كئلوأ نال كلذو . ملعلا ةليضف ىلع لئالدلا مظعأ نم ةيآلا هذهو : نوماكشلا
 مالسلا هيلع ىموم ةرجعم اودجوو كلذك اوناك ايلف «هاهتنم ىلع نيفقاو رحدلا ةقيقحب نيملاع

 مهنأ ولو . ةيرشبلا تايوقلا سنج نمال , ةيهلالا تازجعملا نم هنأ اوملع.رحساا دح نع ةجراخ

 لكأ هلعل : نولوقي اوناك مهنال : لالدتسالا كلذ ىلع اوردق ام رح.لا ىلع ىف نيلماك اوناك ام



 ةيآلا ءنوكتف أ ام فقلت ىهاذافكاصعق ا نأ ىسو» هىلإانيحوأ و هىلاعتهلوق <23

 مهنأ ىورو . هب انل ةقاطال هناف ٠ ءامسلا نم ارمأ نوكي نأ الإ ضرالا لهأ ةرحس هقيطيال ًارحس

 لقم نف 3 تاياورلات ففلتخاو .٠ افلأنيثالثو ة هعضل 08 ليقو .٠ افلأ نيعمس . : ل ف املأ نينا اوناك

 . ددعلاو ةيفيكلاو رادقملا ىلع لدي ام ةيآلا ف سيلوا#رثكم نمو

 ىحولا اذه نم دارملا نوكي نأ لمت (كاصع قلأ نأ ىسوم ىلإ انيحوأو ١) ىلاعت لاق مث

 (كاصع قلأ) 5007 كيلو ديرب 5 لاق 0 5 اع نبا نع ىدحاولاىورو 1 ىحولا ةقية>

 : لئاسم هيفو («نوكفأي ام فقلت ىه اذاف) لاق مث

 (فقلت ىه اذاف اهاقلأف) ريدقتلاو راضإو فذ هيف «ىلو ألا ةلأملاإ

 ديدشتينوقابااو ؛ فاقلا ةفيفخمالاا ةنك اس (فقلت) مصاع نعصفح أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هط ىف فالخلا اذه ىلعو . فاقلا ديدشتب (فقلت) ريثك نبا نع ىورو . ماللا ةحوتفم فاقلا

 21 اذإ انقل اهفقلا ءىتلا كفقلا ردصم ففعل : كيكسلا نأ لاقف كف نم امأ ٠ ءارعشلااو

 فيقثو افقث فمش ف هلثمو 5 ىنايحللا لاقو 8 نحاول 0 كل لجرو 8 3 1 هتاكأو

 ريثك نب ةءارق امأو . فقلت, فقلت نم وهف ديدشتلاب ةءارقلا امأو « ةفاقللاو ةفاقثلا نيب ف.ةلك

 . ىرخأألا ىف نيءاتاا ىدحإ مغدأ فقاتت اه أعان

 قفاآللا تدشىتع ةعيظع ةيحتراص اصعلاىسوم نذل ال5 كو فلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا )

 انف )2 ميصعو مهطابح نم اوقلأ | م تعلتاو اعارذ نينا امكف نبأ م ناكف اركف تحف م

 ذم اذه نأ ملعاو ْت د رادقملاو مجحلا َّق توافت ريغ ند تناك اك اصع تراص ىدود دع

 نايعثلا كلذنال كلذو 34 مالسأا هيلع ىسوأ ميظعاا زجعملا ىلعو اتا رداقلا هلاللا دوجو ىلع لدي

 ىلاعت هنأ ىلع لدي اذهف . تناكاكاصع تراص مث اهترثك عم ىهعلاو لابحلا كلت تعلتبا امل ميظعلا

 ةسوسحريغتارذ اهلعجو ءازجاللا كلت نيب قرف ىلاعت هنأ لعوأ « ىدعااو لابحلا كلتماسجأ مدعأ

 ةلاخطلا هذه ىلع ردت الف ؛ نيريدقتلا داك ىلعو اهقرفتو اماهذب س< ال ثيك ءاوذلا ُّى م

 اعنا هناكلم هنا د دحأ

 ءىثلا بلق ةغللا ىف كفالا ىنعم : لوألا : نابجو هيف (نوكفأيام) هلوق 4 ةعبارلا ةلأملا)

 نر امهنع هللا ىضر سايع نبال اق 5: ههجونعبولهم هنالل كذإ بذكللليق هنمو 3 هيجو نع

 هلوروزبو لطايلا لإ قملا نع هنولقي ىأ هك 8 فقلت نعل نأ 5 ملا 2 نوبذكي دب رب

 ف اذاذ 8 ريدسقتلاو )2 ةيردصد (ام) نوكي نأ : ناثلاو ةلوصوم (ام) ةظفلف ريدقتاا أذنه ىلعو

 , كفالاب كوفأملل ةيمدت مبكفإ فقلت



 ؟.مس ةيآلا ءهوبهرتساو سأنلا نيعأ اور اوقلأ املفدأ ىلاعتهلوق

 ءاردزا ميدقتلا ف مهل نذأ كلذ دنعف ؛ريخأتااو ميدقتلا ىف رييختلاعقو امنإو كلذ اولءفي نأو دبال

 ناكام هلاطبإو ء رحسلا نم هب اوتأام لاطبإ ديري ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : ثلاثلا . ادبأ رح

 هلاثمو : هلاطبإ ىلع مادقالا ةئكملزدتسلا كلذب نامتالاىف مهل ْنِدَأَ 5 هراهظإ ىلع مممادقاب الإ نك

 لفو ؛ تاه هل لوقي ؛ اهطوةسو اهفعض نع فشكيو اهنع بيجيل دحلم ةهيش عامس ديرب نم نأ

 دحأ لكا رهظي هنأف ةغلامملا هذه لعل ع اح اذإ هنأ كنه هدأ مو 2 اهرنرقت ف غلابو 2 اهركذاو

 . هيوعلا ضعرحسلا نأب نولئاقلا هب جتحاو «سانلا نيعأ اورحس اوقلأ اسلف) ىلاعت لاق مث

 اوليخت مهنأ دارملانأ تبثف ؟ مهنيعأ ال ممولق اورحسدق اوناكل ءاقح رحسلا ناكول : ىضاقلا لاق

 اورحس دارملا لب : ىدحاولالاق . هوليختام قفو ىلع ناكام ةقيقحلا ىف رمآلا نأ عم ةبيحي الاوحأ

 ىصعلاو لابحلاب اوتأ مهنإ ليقو « تاهوقلا كلت ببسب ابك اردإ ةمص نع اهوبلق ىأ « سانلا نيعأ

 ناسمعلا نوكيت وثأ البلف: ىصُخلا كلات [ لكلا وذي ىا قاكولا ما ىلع ود و قولا لاش كا | ل

 قود كيتا اواع نات ارك دج متل تنور حن ىلع اهضعي ىوتلاو تكرحي اهف

 .٠ ام اهرايتخاب

 لاق .٠ ىصعلاو لايجلا كلت تحل ودع نم اوفاخ ماوعلا نأ : ىنعملاف 4« مو بهرتساو هلوق اعلَو

 ؛ ساناامهههر ىتح سانلا ةبهر اوعدتسا : جاجزلالاق . ةدئازنيسلاو : مه ا مهوبهرتسا) درمملا

 ئورو ..باهرتشالا وه !ذهف:لو رذحبا 1 نيانلا هيأ : كلذ اقل دنع ناودإت ةعاج ا زك ان ك1

 لثم تايح مهيصعو مهلابح نأ ماليسلا هيلع سوم ىلإ [ايخ هنأ :-اعتينع هللا7ىضر [ساع نا ع

 هيلع كا 0 زاج ربغ اذه نإ 5 نوةقحلا لاق (كاصعقلأ نأ) هيلإ لجو زع هللا حوأف 4 ىدؤود أصع

 ماع وهو «هوبلاغي مل موقلا نأ نم نيقيو هن ىلع 0 لاف هللا دنع نم أم أين ناك اكل مالسلا

 عسنتمي هناف م مزجلا اذه عمو «٠ لطابلاو ردتلا نإ نم ورف ةصرراخلل هو ىلع هب اوت من

 (ىتوم ةفلخ هسفن ىف, سحتاوأخ) كاف للامن سيلا, نسل

 فاخ مالساا هيلع هلعل لب ؛ ببسلا اذه لجاأل تاصح اه ةفيخلا هذهنأ ةءآلا ىف سيل : انلق

 . مهرحس ىلع مالسلا هيلع ىسوم ةجح روهظ ىف ريخأتلا عوقو نم

 انبلع دق اولاق ة ةرحسلا نأ ىور «ميظع رحسب اًؤاجو> مهرحس ةفص يف لاق ىلاعت هنإ مث



 ةيآلا «نيقلملان حن نوكت نأ امأو قلت تارلم] لم مايل راك ك احن هوا 6

 لاش تلا لاك كل كفر اق اذ ب قطن امإ ةاظرتقم سسك اذإ ؛ لوةتف(ىاثلا عونل | امأ أو)

 ىف لو#تو ءورمع امإو ديز امإ ماق نم 211 كمل ف لود (درشف ا ْق 0 اماف)

 كلا راس كفل ثاان)ا41 ١ نيبو ملا راهعزنا.نأامإو ءاييكسأ نأ امافراد ةفروكلاي ل ءريبختلا

 تلقف كشلا ككردأم“ نيقيلا لع كمالك تينب هق نوكت نأ زو دقف ورمعوأ ديز ىتءاج تلق اذإ

 هل توكسلا نسحب تحب |نوكي نأدوحي( أدق انييعسالا "لأ ..اعيمج امهيف, كنشلاراضف:. ومع وأ

 كيقت م 0 كوخأ ماق : لوقت كنأ ىرت الأ ءرخآلا مسالاب كرد آف كشلا ضرعي م

 نأ رك قالو «كقفلا/لعاوماللا لاوأ كلما كقالك ىنت 0 امإ كاكك اذإزو؛ كل ربأوأ ؛ لأودف

 امإ)هلوقنم اهطوقسو (قلت نأ امإ) هلوقىفف (نأ) لوخد امأو تكستو هللادبع امإ تبرض لوقت

 رايتخالابر مأ عض ومىفامنال ةيالاهذهىف (امإ) ف (نأ) لخدأ : ءارغلالاقف (مهلعبوتيامإو مهبذعي

 امإ)هلوقو قلنوأ قلتنأ رتخا اولاقمهن اك ء اذ وأ اذ رتخا : لئاقلا لوقك « بصت عضوم ىف ىهو

 هيف نكي ١ كلذلف : انهه حاصي الرمآلا هعمل رييختلاب رمأ هيف سيل (مهلع بوتيامإو مذعإ

 . ملعأ هلا ك5

 نم انعم ام ىأ (نيقلملا نحن نوكن نأ امإو) هاصع ديري (قلت نأ امإ) هلوق 4ةيناثلا ةلأسملاإ)

 بداآألا نس> اوعار موقلانأ ىهوىرخأ ةقيقد ةيآلافو فوذح# ءاقلالا لوعفمف ىصعلاو لابحلا

 مرجال بدآلا اذهاوعار امل مهنإ فوصتلا لهأ لاقو ركذلا ىف مالسلا هيلع ىسوم اومدق ثيح

 نوكي نأ ف مهتبغر ىلع لديام اوركذ مث بدآلا اذه ةياعر ةكربب نامبالا ىلاعت هللا مهقزر

 لصتلا ريمضلا اوركذ مهنال (نيقلملا نحن نوكن نأ امإو) مهلوق وهو مهبناج نم ءاقلالا ءادتبا

 اء فرم رك | راحو لمفتلا دسلا ةردكالو

 لاق ءاقلالاب ءادتبالا ىف مهتبغر ىلع لددام اورهظأو الوأ بدألا اوعار امل موقلا نأ معاو

 ةضراعم مهيصعو مهلابح مهااقلإ نأ وهو :لاؤس هيفو نوقلم متثأام اوقلأ مالسلا هيلع ىسوم

 هيلعىسومل زوجي فيكف كلذك ناك ثيحو . رفك رفكلاب رمألاو . رفك كلذو رحسلاب ةزجعملل
 ؟اوقلأ لوقي نأ مالساا

 ف اودعك نأ طرش م صأ امإ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : لوألا : هوجو نم هنع باوجلاو

 ةرجلا نم ءاملا ىنةساهريغل انم لئاقلا لوقك < كانهم أ الفكلذك نكيمل اذاف . ًاقحن وكي نأ مبلعف

 ةتبلا ىمأ الف ءاماهف نكي مل اذإ انآ ةرملا ف ء[0ل1لوصع طر شب انمأ نوكي امإ ءالكلا اذهن

 مهنأ مالسلا هيلعىموم لعو ؛ ىصعلاو لابحلا كلت ءاقلال اًؤاج امإ موقلانأ : ىناثلا . انهه كاذك



 ا ةيآلا «نيقلملا نحن نوكن امأو قلت نأ ام | ىسومأي اولاق» ىلاعت هلوق

 افلا لاف 7 قلما قس نارام د اا !ىن 0
 ام هر ربح 602 8 ص هسه 000

 117١ ريظع رحسب أوه :اَجو موبهرتساو سآلا َنيعأ د اوقلا اللف

 21 همها هو م

 عفوذ «ز١١ا/» َنوُكَفأ 227 ىه ادق كاَصَع قل نق لِ انمحواو

 0 تلا اا 2-6

 «١1١ة» ن.رغاص او هَقناَو كله او ل >/١1« ل ماكس

 هل تسلا 1 ردملا نمل مكنإ و) هلوق : ليق ناف

 نإ : مول اباجيإ لاق هناك. باحيالا 0 هدكف لس قرد 006 هنأ : 1

 ميز لب ؟باوتالغ كب رصتقأ ال ىآ دارأ يضلل جر 00
 كارثلا نأ 1ع لذي اذهو-: ناوملكتملا لاق . ىدنغ 02 ك1 مكلعجأ ىفإ ةداي 0 0

 هب نرق رجألاب مهدعو امل نوعرف نأ هيلع ليلدلاو ٠ ميظعتلاب انورقم ناك اذإ هعقوم مظعي امنإ

 . ةبرقلا لوصح وهو ؛ ميظعتلا ىلع لديام

 ًانيهم اليلذ ًادبع ناك نوعرف نأب نيملاع اوناكقاخلا لك نأ ىلع لدت ةيآلا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 نأ ىلع ًاضيأ لدتو « مالسلا هيلع ىسوم عفد ىف ةرحسلاب ةناعتسالا ىلإ جاتحا امل الإو . ًازج:اع

 :نوعرف نم لاملاو رجالا بلط ىلإ اوجاتحا املالإو « نايعألا باقىلع نيرداق اوناكام ةرحسلا

 مهسفن أ ىلإ نوعرف كلم اواقني مل لو « ابهذ بارتلا اوبلقي مل لف ؛ نايعالا باق ىلع او ردق ول مهنأل

 هذهل ناسنالا هيبنت تايآلا هذه نم دوصقملاو « ايندلا ءاسؤرو ملاعلا كولم مهسقأ اواعحجب لو

 . ملعأ هللاو ٠ بيذاكالاو ليطابالا لهأ تاملكب رتغيال نأو « قئاقدلا
 اورج اوقلأ املف اوَدلأ لاق نيقلملا نحن نوكن نأ امإو قلت نأ امإ ىسوماي ١ ولاق إب ىلاعت هلوق

 فقلت ىه اذاف كاصع قلأ نأ ىسوم ىلإ انيحوأو ميظع رحسب اًؤاجو مهوبهرتساو سانلا نيعأ

 4« نيرغاص اوبلقناو كلانه اوبلغف نولمعي اوناكام لطبو قحلا عقوف نوكفأي ام
 : لثاسم ةيآلا َْق

 ًايهان وأ ًارمآ تنك اذإ «امإو . امأ» باب ىف : ىتاسكلاو ءارفلا لاق لوألا ةلأسملا)

 ةحوتفملا قأ لوقت ؟ ةروسكم هن ا ريغ وأ كاش وأ اطراعم كك انزل هرم ن1 ا
 . جرخ دقف ديز امأو . اهوبرشت الف رْخلا امأو . هودبعاف هللا امأ

 «١؛- رخف -؟



 ديالا ل < كلان نإ !ارلاق نوع رف, ةرحعتلاءاج وو ىلاعت هلو 000

 هتجخ رام أرقنف , رحاس لكب نوقابلاو « راحل كب ىناسكلاو ةزح أرق (ىلوألا ةلأسا ا

 لادلا مسالاب ركذي نأ كلذل نسخ « هب هقذحو هيف هيهانت لع لدي هب هفصوو ميلعب فصو دق هنأ

 ةرحسلاو (ةرحسلا عبتتت انعلو . ةرحساا قلأو) هلوق هتجخ رحاس أرق نمو « رحسلا ىف ةغلابملا ىلع

 مسأو (سانلا نيعأ اورحس) هلوقب اضيأ اوجتحاو . رجافو ةرججو بتاكو هبتك لثم رحاس 2

 ار علا نتي كانا

 نوكت نأ لمت<و « عم ىنعمب نوكت نأ لمتحي (رحاس لكب) هلوق ىف ءابلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 . ملعأ هللاو . ةيدعتلا ءاب

 ىلع لدي اذهو « نامزلا كلذ ىف نيريثك اوناكةرحسلا ناىلع لدت ةيآلا هذه (ةئلاثلا ةلأسملا))

 نامزلا كلذ لهأ ىلع ابلاغ ناكام سنج نمىن لك ةزجعم لعحي ىلاعت هنانمءنوملكتملا هلوقيام ةحص

 افلاخم ناكناو رحسلاب ةبمبش هتزجعم تناك مالسلا هيلع ىسوم نامز لهأ ىلع ابلاغ رحسلا ناكابلف

 سنج نم هتزجعم تناك مالسلا هيلع ىميع ناهز لهأ ىلع ابلاغ بطلا ناك امو ؛ ةقيقحلا ىف رحسلل

 هتزجعم تناك مرجال مالسااو ةالصلا هيلع دمت نامز لهأ ىلع ةبلاغ ةحاصفلا تناكاملو « بطلا

 . ةحاصفلا سنج نم

 : لئاسم هيفو «نيبلاغلا نن انك نا ارجأآل انل نأ اولاق نوعرف ةرحساا ءاجو) ىلاعت لاق مث

 ىلع فلالا سكب ارجالانل نا ء مصاعزع ؛« صفحو « ريثكن باو « عفان أرق (ىلو آألا ةلأ م لا)

 نيتزم,م نوقابلاوهلصأ ىلع ةدودمم ةزمهم ورمعوبأ أرقف . اوقلتخامث « ماهفتسالا ىلع نوقابلاوربخلا
 مل له اودلعي نأ اودارأ مهنآل ٠ عضوملا اذه ىف نسحأ ماهفتسالا : هللا همحر ىدحاولا لاق

 ماهفتسالل ز محلا ىلع ءارعشلا ةروس ىف مبعامجا كلذ ىوةيورجألا مهل ناىلع نوعطقيو ؟ال مأرجأ

 فذحت دقو ظفللا نم كلذ اذذح امهنكلو « ماهفتسالا ةزمهادارأ امهنا ىلع ريثك نباوعفان ةجخو

 هناف ( ىلع اهنمت همعن كلتو) ىلاعت هلوةك ىنعملا ىف ةيقاب تناك ناو . ظفللا نم ماهفتسالا ةزمه

 اذهأ . ريدقتلاو (ىفر اذه) هلوق ىف اكو « ماهفتسالاب كلت وأ هانعم نأ ىلإ سانلا نم ريثك بهذي

 « رج نمانل دبال : اولاق مهنآل . ايظع ًارجأ مهسفنال اوتبثأ ةرحسلا نأ دارملا ًاضيأ : ليقو . فر

 5 ةككلا ندفع امل دا ناو البال هلا نإ اكرعلا ل وقك, . ميظعتلل ريكدتلاو

 (اولاقف نوعرف ةرحسلا ءاجو) ليق اله : لوقي نأ لئاقل 4 يناثلا ةلأسملا)

 . هٌواج ذإ اولاقام : لأس لئاس : ريدقت ىلع وه : هباوجو

 . ةبلغلا ىلع الغج ىأ (ًارجأل اذل نأ اولاق) هلوقب بيجأف



 4 ةيآلا «ملعرحاس لكب كوتأي» ىلاعت هلوف
 . اصعلا لاح دها أم دعب ىسوم سبح ىلع

 : ناتلأ م هيفف (نيرشاح نئادملا ىف لسرأو) هلوق امأ

 حصي مل الاو نامزلا كلذ ىف نيريثك اوناكةرحسلا نا ىلع لدت ةيآلا هذه (ىلوآلا ةلأسلا)

 ةفرعم قاخلا عابط ىف نا ىلع لدي و (ميلع رحاس لكب كوتأي نيرشاح نئادملا ىف لسرأو) هلو
 هام رحتسلا نأ ناني امو ٠ةونتلا" "تحك كهف كارذعلا اذ]او , ةاودزلق تنكمأ دز راع ١ ةضراشلا

 . ةرقبلا ةروس ىف ؛ هيف ءاصقتسالا قبس دقف  هيوعلا ضحم وه لبالمأ ةقيقح هل لهو

 ةنيدملا ىف انباصأ فلتخا لاق هنا : ىجاجزاا مساقلا بأ نع ىدحاولا لقن 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 . لاوقأ ةثالث ىلع

 مطوق نم ةذوخأم اهنآل ةليعف امنا (لوآلا لوقلاإ)

 ءايلاو ةنيفسو نئافسو هفيمحو فئاحصك لئاعفىهو : نئادملا زمهىلع ءارقلا قابطاب لدتسي لئاقلا

 ىف زدهت مل ةملكلا سفن نم تناكاذإو «٠ ةليبقو لئابقك عما ىف تزمه دحاولا ىف ةدئاز تناك اذإ

 ..ةقلعمو شانم) وع عملا

 انلوةف « هنيدي هناد نم ةكولمملا ةنيدملا ىنعف . هجولا اذه ىلعو . ةلعفم اهنا «ىناثلا لوقلاو)

 امسا نوكيوءزومهم ريغ؛شياعمك .لعافم ىلع نيادم اهعمجو ؛ شاع نم ةشيعم لثم ؛ نآد نم ةنيدم

 . مهربقو مهساس ىأ اهيف ناطلسلا مهناد ىلا ضرأألاو ناكل

 ةكرح اولقثتساف ء هساسو هرهقاذإ هناد نم ةنوبدم اهلصأ ةنيدم دربملا لاق (ثااثلا لوقلاو إل

 واو ىه ىلا ةديزملا واولا نانك اس عمتجاوءابلبقام ىلإ اهتكرح اولقنو اهونكسف ءايلا ىلع ةمضلا

 فخ نم ىلوأ دئاَرلا فذحو :ةدئاز اهنال واولا تفذفت ؛ ةملكلاس فن نم ئهىا ءانلاو « لوعفلل]

 تاوذ طلتخيف اهلبقام مامضنال اواو بلقنت الف «ءايلا ٍلستل لادلا ارك ع خلا تكلا

 امنا حيحصلاو : ىدحاولا لاق مث , ليكملاو طيخلاو عيبملا ف لوقلا اذكهو ؛ ءاياا تاوذب واولا

 . نئادل.ا زمه ىلع ءارقلا عامتجال ةليعف

 ارشح الاجر رصم ديعصنئادم :لسر أو ديزرت (نيرشاحنئآذملا فا لسرأو) «(ةئلاثلا ةلأسملا)

 ىضاقلال منو « ديعصلا نئادم ىصقأب ةرحسلاءاسؤر ناكو : سابع نبا لاق . ةرحسلا نم اهفام كيلا

 لهأ نم ايسوجب الجر مهيلعي ىذلا ناكو « مهسيئر ىوس ارحاس نيعبس |وناك مهناءسابع نبأ نع

 سوجما نآل ؛ لكشم لقنلا اذه لوقأو . لصوملاب ةيرق ىهو « مالسلا هيلع سنوب ةدلب ىونين
 . مالسلا هيلع ىسوم ءىج دعب ءاج امتإ تشدارزو « تشدارز عابتأ

 : لئاسم هيفف (ميلع رحاس لكب كوتأي إل هلوق امأ

 اذهو ؛ هي ماقأ اذإانودمزدمب ناكملاب ندم



 ةيآلا ل اس قتال ف ل رأو هاخأو 5 ولاق» ىلاعت هلوق 13/

 رحاَس لعب كوني 011 نب ا ُلسْرَأَو 0 1
 َّ 2-2 ه2 آس

 نك نك نإ ا ل نإ اول توعرف هوسللا ءاجو «لالئد 2

 02 َنيِيرعملا َنَل نو مَن َل لاق للك نيبال

 ءاجو ميلع رحاس لكب كوتأي نيرشاح نئادملا ف لسرأو هاخأو هئجرأ اولاقإل ىلاعت هلوق

 «نيبرقملا نمل مكنإو معن لاق نيبلاغلا نحن انك نإ ارجأل انل نإ اولاق نوعرف ةرحسلأا

 : لئاسم ةيآلا ىف نأ ملعا

 مصاع أرقو « عابشالاو ءاهارسكو زمه ريغب (هجرا) ىئاسكلاو عمان أرق (ىلوألا ةلأملاإ)

 مو زمحلاب(هتجرأو) رمعوبأو صماعنب اوريثك نبا أرقو . ءاحلا نوكسو زدهلا يغب (هجرا) ةزمحو

 (هجرأ) هللا همحر : ىدحاولالاق . نوعبشيال نوقابلاو هلصأ ىلع ءاحل عبشأ ريثك نبا نا مث , ءاهل

 نورخاو) ىلاعت هلوق هنموأ 0 اذإ ةحرأر ع تا ارا لا ناتغل زومهم ريغو زومهم

 211 «زمه ا ريغب ةزمحو مصاعق ةءارقامأو « نيتعللاب نيت الا ءىرق (ءاشآنم ىجرتو - نوجم

 كر اذإ لصولا ىف انع ىكحلا ءاملا لع نوفقي برعلا .ةغل ىه : ءارفلا لاقف . ءاححلا

 - شنو اهلقاف

 ادغ هدسفيو مويلا حلصيف
 .دشنأو « تلبقأ دق هحلطهذه:نولوةيف ثينأتلا ءام نولعفي كلذكو لاق

 عبش الو هعدال نأ ئأر امل

 فرعنالر عش اذه : جاجزلا لاقو . سايقلا ىف نييرصبلادنع اذهل هجو الو : ىدحاولا لاق مث

 تاطخ أهل لاقل وكن مزعاش .هلاق ولو. هلئاق

 (هجرأ) هلوقف ريخأتلا ءاجرالا : لوألا : نالوق (هجرأ) هلرق ريسفت ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 2 كيلع ةجح كتلي ريصتف : كح هردأ ىف طفت لاو ةزطأ حا نواب قضوا ةزرخأ_ نأ

 لوق لاطبإ ىف ىوقأ كلذ نوكحيل ؛ مهرحسب هتزجعم ةضراعم اولواح مهنأ دوصقملاو

 / مالسلا هيلع ىسنوم

 فيعض لوقلااذه نوققحا لاق . هسبح! (هجرأ) ةداتقو ىلكلا لوق وهو(« ىناثلا لوقااوإل

 ارذاق ناكام نؤعرف' نأ : ىاثلاو : نئيحلاال ريخأتلا وه ةغللا ىف ءاجرالا نأ : لوآلا : نيبجول



 ١ةا/ ما اذاف مكضرأ 0 مكجرخي نأ ديرب 2 ىلاعت هل وق

 ايأر اوأر اذإ كولملا ناف « غيلبتلا قيرط ىلع سانلا رئاسل هنع هولاق وأ هريغل دولاقف هنم الملا هنقلتف

 . انهه اذكف : ةماعلل هنوركذي مهو ةصاخلل هوركذ

 نم "الملا مالك نأ : لوآلا : هجوأ ةثالث هيف جاجزلا ركذ دقف (نوردأت اذافإل هلوق امأو

 نوعرف لاق مالكلا اذه دنع مث (هرحسب مكضرأ نم مكجرخي نأ ديري) هلوق دنع مث نوعرف موق

 اذافف) هلوق نأ : امهدحأ : نيهجوب لوقلا اذه ةح ىلع اوجتحاو (نورمأت اذافف) مهل ابيجب

 هانلعج ول امأ . موقلل نوعرف مالك اذه نوكي نأ بجيف ؛ دحاولل ال عمجلا باطخ (نورمأت

 روع 2 . عمجا باطخمال دحاولا باطخ هوبطاخدق اوناكل نوعرف عم موقلا مالك

 هلوق ىف اك عملا ةيانكب هنع ىنكي امإ ميظعلا نآل . هنأشل |ميخفت عمجا باطخب هوبطاخ اونوكي نأ

 (ردقلا هلل قهاتلزنأ انإ اوت السرأ انإ هلا ال نك انإر لاح

 كاشالو (هجرأ اولاق) هدعب لاق (نورمأت اذاف) هلوق ركذ اىل ىلاعت هنأ 4 ةيناثلا ةجحلاو)

 هلوقل لئاقلا نوكي نأ بجوف (نورمأت اذاف) موق نع اباوج هلعجو : موقللا مالك ذه نأ

 "الملا ريغل مالك(نورمأت اذاف) هلوق نأ ىلع لدي كلذو : هجرأ اولاقىذلا ريغ (نورمأت اذاف)

 نوعرفل اولاق مث (ملعرحاسل اذه نإ) اولاق موقلا نأ دعبي ال هنأب : هنع بيجأو . نوعرف موق نم

 نوضوفي عابتالاو مدخلا ناف (هاخأو هجرأ) مهوب هوعبتأ مْ (نورمأت اذاف) همدخ رئاكآلو

 . ةحاصملا نم مهرطاوخ ىف رضحام نوركذي مث ءالوأ عوبتملاو مودخلا ىلإ ىبنلاو رمآلا

 : نيهجوب هيلع اوجتحاو ؛ موقلا مالك ةيقب نم (نورهأت اذافف) هلوق نأ «ىناثلا لوقااوإل

 . مممالك ةيقب نم كلذ نوكي نأ بجوف ٠ لصاف ريغ نم موقلا مالك ىلع قوسنم هنأ : لوآلا
 عم ىندألا نم اباطخ (نورمأت اذاف) هلوق نوكي نأ بجوف « رمآلا ىف ةربتعم ةبترلا نأ : ىناثلاو

 . هعم نوعرف مالك ةيقب نم اذه نوكي نأ بجوي كلذو « ىلعألا

 هتيعرو هطهر نم هدنعرضاحلا عمجلل لوقي دق مودخلا سيئرلا نأب : ىناثلا اذه نع بيجأو

 نم :رهظي نأ مهرودص ىف رورسلا لاخدإو مهبولق بييطت هنم هضرغ نوكيو ؟ و

 اوركذ نوعرف موق مالك ةيقب نم اذه نأب نيلئاقلا نإ مث . مهف ادقتعمو محل امظعم هنوك هسفن

 نورتام عاطملا سيئرلل لاقي هناف ء هدحو نوعرف وه باطخلا اذه بطاخلا نأ : امهدحأ : نيهجو

 ضرغلاو . ةعامجا ماةمماق كدحوكنأ دوصقملاو كدحو :تنأ ىرتام ىأ « ةعقاولا هذه ىف

 رباك أ ونوعرفوه باطخلا اذهب بطاخملا نوكي نأ : ىتاثلاو . هلاحو هنأش ةعفرو هلاك ىلع هيبنتلا هنم
 . معأ هللاو , ىمنلاو رمآلاب نولقتسملا مم مهنآل ؛ هترضح ءامظعو هتلود



 ةيالا « نيرظانلل ءاضيب ىهاذاف هدب عزنو» ىلاعت هلوق ١١ تاج

 (هدي عزن) هلوقق هناكم نع ءىثلا جارخإ نع ةرابع ةغللا ىف عزنلاف مهدي عزنوإل هلوق امأو
 مضاو) هلوقو (كبيج ىف كدي لخدأو) ىلاعت هلوق ليلدب ؛ هحانج نم وأ هبيج نم اهجرخأ ىأ

 ءىذي عطاس رو" 0 ناكو - ساع نبأ لاق (نيرظانلل ءاضيب م اذاف) هلوقو (كحانج ل كدي

 .٠ رك سك نيبام

 ل ع ا 0 تاكشنأ هزل ] هذه ريغ ىلاعت هللا نين كيفلاك نذاقلا ناك انمل هنأ ملعاو

 اذإ الإ ةراظنلل ءاضيب نوكت الو « ةراظنلل ءاض.ب ىه اذاف : ىنعملاو (ءاضيب) هلوقب قلعتي :انلق

 اذسم نأ : ىناثلاو ؟ زجعملا لع لدي هجو مك نءانابعث اصعلا بالقنا نإ :ءاهط اد © كجم انهم

 : ثلاثلاو . هط ةروس ىف نيبولطملا نيذه ىف مالكا انيصقتسادقو ؟ ءاضيبلا ديلا مأ مظعأ ناكرجمملا

 : ع ك6 امني عمجاف ) ايفا ناك د>اولا زجعملا أ

 ل1 ردا كر كلا كارو كفل فا ةوقلا كجيرت لجلال ةرثك نأ ؟؟هباوجو

 ةرهاظ ةبوق تناك مالسلا هيلع ىسو# ةدحح نأ وهو ٠ دحاو ءىثن ءاضيبلا ديلابو ناعثلاب كارل

 نال 6 اه افك رهطأاو نفل اخ لادا ؟تلظنأ نإ كح نم للا كلتا, ةارداق

 لا
01 ٠. 3 

 0 ملعاو . ةرهاظ ةبترمو « ةلءاكةوق ىأ . ىنالفلا ملعلا ىف ءاضيب دي نالفل : فرعلا ىف لاقي

 نأ انيب املو . هلوسرو هللا بيذكتو رتاوتلا عفد ىرجب ىرحي هجولا اذه ىلع نيزجعملا نيذه

 ركذ املو ؟ ليوأتلا اذه ىلإ ريصملا ىلع انلمحب لماح ىأف : هسفن ىف نكمي مأ ةيح اصعلا بالقنا
 مهنأ وعرف موق ع ىكح 5 تازجعملا نم نيعوذلا نيذه رهظأ مالسلا هيلع ىسود نأ لاك هلأ

 هفارم نأ كش الو, نامزلا كلذ ىف الاغ ناك رحسلا نال كلذو (ميلع راسل اذه نإ) اولاق

 . هيف ةياهنو ملعلا كلذ ىف ةياغن وكي نم مهيف لصحي هنأ كالو . ةتوافتم ةلضافتم تناكةرحسلا

 اوركذ م , ةفصلاكلتب ىنأ ء رحسلا لع نم ةياهنلا ىف هنوكل . مالسلا هيلع ىموم نأ اومعز موقلاف

 هل كلل نال ركل تلا كلذ نأ اعايكأ

 7 ءاضيبلا ديلاب تفصو 1 أاهسفن َّق ةرهاظ تناكث يح نهو »2 نيلطمملا 6 فقلت ىذا

 ؛هموقل نوءرف هلاق هنأ ءارعشلا ةروس ىف ىلاعت هللا هاكح (ميلعرحاسل اذه نإ) هلوق : ليق ناف

 هنأ عنتميال : لوألا : نيهجو نم هباوجو ؟ امهذيب عما فيكف « هولاق نوعرف موق نأ انهه ىكحو

 ءادتبا هلاق نوعرف لعل : يتاثلاو . انهه مهلوقو « مث هلوق يلاعت هللا يكحل « يه هولاقو وه هلاق دق



 ١6 ةيآلا«نيبم نابع ىه اذاف هاصع قلأف» ىلاعت هلوق

 امراجم نع امالقناو تاداعلا قارخنا نوزوحبي مهناف ةلزتعملا لوق وهو ( ثلاثلا لوقلاو )ل

 نع الا ةدحاز ةلعفد ناسنالا'تلوادحك نو زوي فرط 1غ كرا ردح نر رفا

 مث . رذب ةقباس نعال عرزلا ثود>نوزوحيوءسكعلابو اران ءاملا بالقنا نوزوحيو : نيوبالا

 ءايشاألا هذه ةعص لب :ةايحلاو ةردقلاو ملعلاب اوصوم درفلا رهوجلا نوكي نأ. نو ال هنإاولاق

 نوكو ةميلس ةساحلا نوك دنع نأ اومعزو ؛ صوصخم جازمو ةصوصخ ةينب لوصحن ةطورشم

 هذه دحأ نادقف دنع كارذالا لوصح بحي ديعبلا دعبلاو بيرقلا برقلا مدعو ارضاح قرملا

 تاداعلا ىراجم نوربتعي ال روصلاا ضعب ىف ةلزتعملاف ةلمجابو ؛ كاردالا لوصح عنتمي طورشلا

 اهاوز عنتميو ةبجاو اهنأ نومعزي روصلا رئاس ىفو  زئاج ابقارختاو نكمت اهب القنا نأ نومعزيو

 لخدأ محلوق ناك مرج الف . مولعم طباض الو طوبضم نوناق سانلا نيب مهل سيلوأ ؛ اهبالقناو
 داسفلا ىف ليواقألا .

 ىلع حص ام لكو ةيهاملا مام ىف ةلثاهتم ماسجاللا تاوذ : لوةنف ليصافتلا هذه تفرع اذإ

 ماسجاألا ضعي ىلعحيص اذاف ؛ هريغ ىلع حص ام مسجل ك ىلع حصي نأ ب جوف « هلثم ىلع حص ءىثثا

 اصعلا مسج ناك كإذك ناك اذإو « ةفصلا كلت لثم اهلك ىلع حصي نأ كجو/تافيعلا نف فص

 ارعأ اناعث اضعلا ٍقالقنا ناك كلانك ناك اذاو ي انابعت ريصت اهراتتعاب, ىلا تامضلا. الباف

 ىلع ارداق ىلاعت هنوكب معطقلا م زلف «تانكمملا عيمج ىلع رداق ىلاعت هنأ تبمو . هناذإ انك

 نأ تايثإ : ثالث تامدقم تابثإ لع فوقؤمليللا اذهو . بولطملاوه كلذو « انابعث اصعلا بلق

 ىلع رداق ىلاعت هنأ تابئإو : هلثم كح ءىثلا مكح نأ تابثإو ؛ تاذلا مامت ىف ةلثامتم ماسجالا

 . ملعأ هللاوماتلا بولطلا لصحدقف ةثالثلا تامدقملا هذه ةحصملع ةلالدلا تماقىّتمو تانكمملا لك

 اماف . ةغللا لهأ عيمجلوق ىف ركذلا ةمخضلا ةيحلا نابعثلاو , ةثاؤم ىهو اصعلا ىأ (ىه اذاف) هلوق

 اهنا : سابع نبا نعف « ءايشأ اهتقص ى َنيرسعملا نع لقنر نارقلا ف ردك ا
 « ثدحأو ابراه هريرس نع نوعرف بثوف هعلتبتل نوعرف ىلع تدش مث اعارذ نينامت تآالم

 اهيل عضوو اعارذ نوعبرأ اهييحل نيب ناك: ليقو . افلأ نورشعو ةسمخ مهنه تامو سانلا مزهناو

 : كب نموأ انأف . اهذخ ىموماي نوعرف حاصو « رصقلا روس ىلع ىلعالاو ء«ضرألا ىلع لفسأألا

 زييمت : لوآلا : هوجو انيبم هنوكب نابعثلا كلذ فصو ىفو « تناك اك اصع تداع ىموم اهذخأ الف

 تازجعم زيمتت كلذيو . هببس فرعيال نم ىلع سبتلي ىذلا هيوعلا نم ةرحسلا هب تءاج امع كلذ
 , هيف مهلعم آلا هبتشي مل ةيح هنوك اودهاش مهنأ دارملا ىف : ىتاثلاو . تاهومتلاوليحلا نم ءايبنألا

 . بذاكلا يعدملا لو نع ماليبلا هيلع يسوم لوق نابأ نابعثلا كلذ نأ دارملا : تلاثلا



 ةيآآلا «نييف نابع ىه اذاف هاصع قلأف» لاح هلوق 0

 لضأ الو ةذم الوا ةدام.ةقبالع نيغ نفةدجاو !ةعفدا تانتلاو :ناويملا عار او ةناعنالا دل, 3

 ةنب لوصح ريغ نم ارهاق القاع ًارداق املاع ايح نوكي ن نأ درفا !| هوا ف او نود واع همست البو

 ةملظ ىف رصبي نأ سلدنألاب نوكي ىذلا ىمعالا ف اوزوجو ؛ بيكرت الو ةبوطر الو جاز الو

 سمشلا ىري ال رصبلا ميلس نوكي ىذلا ناسنالا نأ عم « قرشملا 0 ل مص

 ؟اكياضأ ليت وه اذهف م رابنلا ءاشح قى ةغلاظلا

 هنأ اومعزو « قالطالا ىلع عنتمم كلذ نأ وهو نييعيبطلا ةفسالفلا لوق 4«ىناثلا لوقلاو إل

 « نيعللا قيزرطلا وص روصخلا هجولا اذه لعيالإ دوجتولا ىف اهو خدو ءاشالا هذهشودح زوحيال

 ملعاو .اهانحرش ىتلا تالاحلا واهان ركذ ىتلا تالابجلا مازتلا انسفنأ نع انعفد قيرطلا اذهبو اولاقو

 هريرقت و « هل عفادال اموزل كلذ مهمزلي ةقيقحلا يف مهنأ الإ « مه مزال ريغ كلذ نأ اومعز ناو مهنأ

 لوقلاف : نيريدقتلا لعو ء رثؤمل وأ رثؤملال ثدحتزأ امإ اذه انلاع ف ثدحت ىتلا ثداوحلا هذه نأ
 نأالإ ؛ لقعلا حيرصيف لطاب لوقلا اذهف رثؤم نعال ثدحت اهنأب لوقلا ىلع امأ مزال هانركذ ىذلا

 د وه نك دوا روم نعال ءاعاألا ثودح> انزوج اذإ انا مزال ركدملا مازلالاف هزي وجل عم

 اههذ لبجلا بالقنا زنوجت نمو « نيوبآلا نع ال ناسنأ ثودح زيود نم نامآلا نوكي فيكف

 ك1 و نم لفعلا دع دعب سل يوم نع ال ءانشاألا نضع تودحت نب و< ناف ؟ امد. رحللاو

 ىتاثلا ريدقتلا ىلع امأ . مزالروكذملا مازلالا نأ ريدقتلا اذه ليع تبثف , رثؤم نعال ءايشألا رئاس

 العاف نوكي نأ امإو تاذلاب ابجوم نوكي نأ امإ رثؤملا كلذف ملاعلا اذهل ربدمو رثؤم تابثإ وهو

 ارثؤم ناك اذإ هنأ : هريرقتو .. ةمزال ةروكذملا تامازلالاف لوآلا ريدقتلا ىلع امأ . رايتخالاب
 ثدح ىذلا نيعملا ثداحلاب نيعم تقو لك صاصتخا نأب مزجلا بجو تاذلاب ابجوم هحجرمو

 ريتعي ملول ذإ ملاعلا اذه ثداو> فلتخت ةيكلفلا لاكشالا فالتخخا بسحب هنأ لجألل ناكاإ هيف
 . ريغتملا ثداحلا لولعملا ثودحل ايبس ةمئادلا ةمبدقلا ةلعلا نوكست نأ عنتمال ىنعملا اذه

 كرو دخل  ىفتف تي رغ لكش كلفلا قف دحت نأ نم ناِمآألا فيك ::لوقنف اذه تبث اذأو

 ه2 ل112 فلا لإ هللا ةروصلا نفل لبجلا هدام لافتاو نوب الا نع ل ةدحاو ةعفد نامنإ

 نأ وهو ىناثلا ريدقتلا ىلع امأو . ةروكذملا تامازلالا عيمج دوعت ذنيحو ؟ ةيناويحلا ةروصلا وأ
 عنتمي ال هنأل ةلمت< ةروكذملا ءايشألا عيمج نأ كش الف ءا 0

 لبجلاةداملاقتتاو نيوبألا نعال ةدحاو ةعفد اناسنا هتداراب قاخي راتخلا 0 افلا كلذ نأ لاقي نأ

 قرفلاعيمج لعو تاريدقتلا عيمجىلع ةدراو انيلع اهوم 1 1 00 نآكيف اه ويلا و امد
 ةتبلا ل عفاد ال أو



امه نابع ىه اذافإ هاصع قلافد' 'ىلاعت هلوق
 اذ ةيآالا 6« ن

 نال سال ىذلا نايشنالا ذهن ةانازولك كل دووكترلو ءرعشلا قمع اا ةيحلاو ةقحاولا

 ديز وه سيل هنأ آلا هدهاشن ىذلا ديز ىف انزوجلو «نيوبآلان مال ةدحاو ةعفد نآلا ثدح امتإ

 هسفن للعحتف نم نأ مولعمو ؛ ةدحاو ةعفد نآلا ثدحرخآ صخشوه لب ؛سمألاب هاندهاش ىذلا

 كلذانزوجول اال و « نونجلاو هتعلاو لبخلاب هيلع وك ءالقعاار وهمج ناف تازبوجتلا هذه باوبأ

 ىف ناك ئذلا ياَرَتلا ىف انؤوظو ةاطد كلها راحلا هاير اعد كلها لابظطا نإ لاك كلا 3

 ءايشاللا ذه: لام روج و':ارارتاتلعنا هنأ تسلاف تاك ذل[ و ةدلافو ءاقف كلك انزال

 هيلا ىضفي اهث . اعطق لطاب كلذو . ةطسفساا ىف نا_ذالا لود بجوبو ةيرورضلا مولعلا لطبب ام

 . الطاب اضيأ ناك

 . كلذك سيل نامزلا اذهو « ءايبناألا ةوعد نامزب صتخم ءايشاألا هذه لاثمأز وجت : لئاقلاق ناف

 . لاو>اللا هذه زيو< نع نامزلا اذه ىف نامّألا لصح دقف

 اذه صيصخت ناك ةلمجا ى امئاق ناك اذإ ريوجتلا اذه نأ : لوألا : هوجو نمادنع كاوا

 كلذب لهاجلا نوكي نأ مزلي ناكف . ضماغ ليلدب آلإ فرعي ال امن نامز َنود نامي زيوجتلا

 ءالقعلا روهمجنم د نيعملا نامزلا كلذ. زب وجتلا كلذ صاصتخاب الهاج ضماغلا ليادلا

 نيعطاق اونوكي الزأوتابجلا نم هآنركذ ام لك ا وزوجي نأ ضماغلا ليلدلا كلذ توفرت ال نيذلا

 اردو ان : نآتلاا 0 ام نأ انملع ابعوقو عانتماب نيعطاق مهارتثيحو « ابعوقو عانتماب

 نأ زاج اذإ هّلاف .ةوبنلا ةحصب لوقلا هي اصلا لطي هناف هرشلا هرغد نامز ىف لاو لإ هدق كا |

 مدعأ هللا لب. لوألا صخشلا وه سيل هلأ هاد هاش ىذلا صخشلا ىف راج . ناب اك | ىلع

 ريدقتلا اذه ىلعو . تافصلا عيمج ىف هيواسي رخآ اصخش دجوأو ؛ ةدحاو ةعفد لوألا ل

 كشلا 2 راي فكتنيح و ,« سماألاب هايإر ىذلا س لالا هأر ىدلا ذك لعن ن أ اننكمي الف

 سمألاب هوأر ىذلا وه له صخشلا كلذ نأ مالسلا مهيلع ادمحو ىسيعو ىموم اوأر نيذلا ىف

 ناو ناملا اذه, نأ يبيت كا ا

 ةلمج اذهف « هزيوجت كمزايف . ؟دنع تاماركلا زاوج نامز هنأ الإ تازجعملا زاوج نامز نكي مل

 . ماقملا اذه ىف مالكلا

 لصح وهيف اوب رطضاءالقعلا و :لكشم بعص اهيراجب نع تاداعلابالقنا زيوجتب لوقلانأ ملعاو
 . لاوقأ ةثالث هن معلا لهأل

 اوزوج مهنأل كلذو . انباحأ لوق وهو قالطالا لع كلذ زوي نم لوق 4«لوألا لوقلاإل

 وك رخ ذك وو



 ةيآلا «نيمم نابع ىه اذاف ه اصع قلأف» ىلاعت هلوق «١

 سهام طاح اةراططلا] 2222 مى - ع ا رت م ام 6 ١ 2

 ءاضيب ع أن هل ل ١« الد نيم تن 5 ى 2 هأصع قلاف

 ا[

 27 ا ل ٠ م

 ديرب »١١5« ميلَع رحال اذه نإ نوعرف موق نم الملا لاَ «180 نانا

 ص سصاخ ه7 ام 67 2

 641١ 507 اق كضرأ نم جر خت نأ

 انهه (ىللع) ةظفلو : نيهي ىلع هتفرعو هتققحام اذا لجرلا تققح : كلوق نم وهو. قرد ىنعمع

 م ىأ 5 ةيآلا ىنع , تافصلا نم انكآو 5 ىلع هتقفحو هتفرعو « هتداعو هتليه ىلع نالف ىنءاج

 . معأ هللاو «البادالعدا 0

 مبمدختسأ لق نوعرف ناكو 8 مهلخو منع قلطأ َّى 2 ليث مارس رد ىعم لسرأف) هلوق امأ

 تح 0 نإ) كوعرف لاق مالكلا اذه دئعف 8 بارتلا لقنو نيللا برض لدم 3 30 اغلا لامعاللا ْق

 : ناثح هنفو (نيقداصلا نم تنك نإ اهم تأف ةيآب

 (ةيآب تتج تنك نإ) هلوق دعب (امب تأف) هل لاق فيك : لوقي نألئاقل نأ (لوآلا ثحبلا)

 كلا رع حصيل 2(« ىدنع ياا م ل ةياب كلا | نم دنع نم تنجح تنك نإ : هبآوجو

 . كقدص تشو

 0 0 0 كف نإ 1 ا ةنأب 2 ؟ نإ هلوق نأ 0 و

 : 1 عملا اذه برك قلم دقو ؛ 1 اف اهنهتمأن وكي طفلا( فك 2 اااه : ادنز تلك

 ند للملا لاق نيرظانلل ءاضرب ّه اذاف هدب ع نيم نابعُت ص اذاف هاصع قلأف) كلا هلوق

 (نورمأت اذاف مكضرأ نم مكجرخي نأ ديري ميلع رحاسل اذه نإ نوعرف موق

 نأ ىلاعت هللا نيب هتوبن ةحص ىلع ةنيبلا ةماقاب مالسلا هيلع ىسوم بلاط امل نوعرف نأ ملعا

 5 ل 5: هوجو ىلع عمي ةيالاهذهىف مالكلا وع اضيبلا ديلا راهظإو 2 انامعلا أاصعلا بلق تناك هن زجعم

 بالقن ازي وجت نأهعانتما لع ليلدلا : اولاقو . انابعثاصعلاب القنا ناكمإ نوركتي نييعيبطلا ةعامج نأ

 وهذ لطاب اا لل ىضفيامو « لطاب كلذو ةبرورضلا مولعلا نع قوثولا عافترا بجو |. ا اذككل]

 انزوج ول اناآل ؟كلذو ا #ةدرواكفلا مولعلا نع قوتولا عا افتر | بجو هزب وجت نإ : : انلق امإ . لطاب

 ةنبتلا نع ىوقلا باشلا ناسنالا دلوتي نأ اضيأ انزو+ل ةريغصلا اصعلا نم ميظعلا نابعثلا دلوتي نأ



 نيل ةيالا«قحلاالإ هللأ ىلع وقال نأ ىلع قيقح :ىلاعت هلوق

 داق قاوم 1 نأ ملعاو 7 3 هك نإ اهب تأف ةيآب تئج تنك نإ) لاق مالكا

 هلسرأهنأ : ةيناثلاو . امكح املاع ارداق الإ ملاعلا اذهل نأ : اهادحإ : تامدقع ىلع اينبم ناك مالسلا
 الوسر نوكي نأ بجو . كاذك مالا ناك ىتمو «هاوعد قفو ىلع زجعملا رهظأ هنأ ليلدب ميلا

 نإ مث ؛قدصو قح وهف « مهلا هللا نم هغلبي ام لك ناككلذك ىمآألا ناكىتم هنأ : ةثلاثلاو . اقح

 لعالدع اسم ناك هنأ هوب اذهو . ةزجعملا بلط ىف الإ تامدقملا هذه نم ءىش ىف هعزانام نوعرف

 هيرافراع ناك له نوعرف نأ ىف اوفلتخا ءابلعلا نأ هط ةروس ىف انركذ دقو « تامدقملا رئاس ةح

 :راتخلا رداقلا هلالا دوجو ىلع الوأ لدي ةرجعملا روهظ نإ : لوقنف « بيحب نأ بنجمنلو ؟"الْأ

 هلالا دوجوب الهاج ناكن وعرف لعلف ؛ لوسرلا كلذ قيدصت ماقد امتاق هلعج هلالا نأ ىلع ايناثو

 دوجو ىلع اليلد كلذ ناك اهب ىنأو اهرهظأنإ هنأ ىتح ةنيبلا كلتراهظإ هنم بلطو . راتخلا رداقلا

  ةنيبلا بلط ىلع نوعرف راصتقا نم مزليال : ريدقتلا اذه ىلعو ءايناث هتوبن ةحح ىلعو ؛ الوأ هلالا

 . راتخلا لعافلاهلالا دوجوب ارقم هنأوك

 امأ . فيفختلاو ءايلا نوكسب نوقابلاو ءايلا ددشم (ىلع قيقح) مفان أرق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 كيلع قحبو , بجو هانعم ءىثلا قح : ثيللا لاق . لعاف ىنعمب نوكي نأ زو< (قيقخ) عفان ةءارق

 الإ ملا لع لولا كرت لع بجاو : ىعملاو ١ لعاف ىعم يلتف نأ لك ىقحو ءاذك لف ذا

 نأ لع دل ىدع نوكي نأ نوكييو نذل

 . قحتسا عع كلذ للع قع ىأ# اريعلا لعفأ نأ يلع قول ىإ رااذك

 انيلع قأل) ىلاعت لاق . ىلعب ىدعتي ق> نأ ءايلا ديد شت ىف عفان ةجح : لوقتف اذه تفرع اذإ

 ؛ هجولا اذه نم ىلع فرح الوصوم نوكي نأ زوجي قيقخل (لوقلا اهلع قخ) لاقو (انبر لوق
 هب ديرأ نإ قيقح كلذك . ىلعب ىدعتي بجو نأ كف ٠ بجاو ىنعمب (قيقح) هلوق ناف اضيأو
 برعلانأ :لواآلا : هوجو هيفق . ءايلا نوكسي:( لعق يقح) ةماعلا:ةءازق امأ و : لعب ىدعت اجو

 لاحيو : ةنسح لاح ىلع تّمجو « سوقلابو سوقلاٍلع تيمر : لوقت «ىللع» عضومف ءابلا لعجت

 هلوق ىف ءابلا تعقو كف (نودعوت طارصلكب اودعقت الو) لاق ام اذهو ::شفخ لا لاق. ةنسح

 (لوقأ النأ ىلع قيقح) هلوق ىف ءابلاعقوم «ىلع» ةءلك تعقو كاذك «ىلع» عضوم (طارص لكب)
 نأب قيقح انأ : ريدقتلاف ةءارقلا هذه ىلعو (لوقأال نأب قيقح) هللا دبع ةءارق هجولا اذه دك وب

 « مئادلا تباثلا 00 نأ : ىناثلا (لوقأال نأ) هربخو «ءادتبالاب عفتري عفان ةءارق ىلعو ؛ لوقأال

 انهه قرقحلا:قيلاثلا . قطاالإ لوقأال نأ لعرمتسا تباثاثأ دما ناكر 1 لا ل



 ةبالا«نيملاعاا بر نم لوسر ىنإ نوعرفاي ىسوه لاقو» ىلاعتهلوق ع ٠

 © همر تي ورشا ه2 -

 نأ لع قيقَح .4» َنيَكاَعْلا بر ر نم ٌلوسر فإن وعرفأي للعلا
 ترج سا ١61 6 هاج ور ناك ا مرث_2ه

 بنعم لم راف مير ءرم ةنييب مكنتج 2 قحلا لإ هللا لعكوقأ ل

 «052 َنيقداصلاَن م ةدكنإ 0 | لاق 5 ل ازدإ

 تابناجرختف ضراألا ام,برضي ناكهنأ هلوقوءالف الامو . لوبقه وهف حي ربخ هب دروام 1
 « رجحلانمجراخلا ءاملا ىف اصعلاىلإ عزفي ناك مالسأا هيلع ىسوم نأ ىلع لدي نآرقلانأل « فيعض

 . ماعطلا بلط ىف اهيلا عزفي ناكامو

 . هعضوم ريغ ءىثلاعضو ملظلا نآل . مهتءاجىتلا تايدآلاب اوملظف ىأ ( مب اوملظف ال هلوق امأ

 رارقالا عضوم ىف راكنالا اوعضوف اهب اورفك مسمن مث ؛ ةرهاظ ةرهاق تايآلا كلت تناك الف

 . تايآلا كلت ىلع مهنم ًاملظ كلذناك« نامالا عضوم ف ركل

 مهبانلعف فيكو (نيدسفملا ةبقاع ناك فيك ) كلةع نيعب ىأ ( رظناف إل لاق م“

 هللا ىلع لوقأال نأ ىلع قيقح نيملاعلا بر نم لوسر ىنإ نوعرفاي ىموم لاقو ل ىلاعت هلوق

 نإ اهب تأف ةيآب تئج تنك نإ لاق ليئارسإ ىنب ىعم لسرأف مكبر نم ةنيبب مكتتج دق قحلا الإ
 ٠ ( نيقداصلا نم تنك

 : لكام ةيآلا ف

 « ةرساكألا : سرافكولل لاقي 5٠ ةنعارفلا : رصمكول. لاقي ناك هنأ لعا (ىلو ألا ةلألا)

 . نايرلا نب بعصم نب. ديلولا : ليقو « سوراق هعسا ناكو ء رصم كلماي : ل |اق هن اكف

 هلالا دوجو ىلع لدي ام ىلإ ةراشإ هيف (نيملاعلا بر نم لوسر ىنإ) هلوق هين اثاا هل أسلا)

 « هيبري بر ىلإ رقتفا اهلجاأل تافصب فوصوم ملاعلا نأ ىلع لدي (نيملاعلا بر) هلوق ناف . ىلاعت

 . هقلخو هدجوي هلإو

 « قحلا الإ لوقيال لوسرلا نأ ىنعملاو (قحلا الإ هللا ىلع لوقأ ال نأ ىلع قيقحإل لاق م“

 لوقأال ىنأ جتني : قحلاالإ لوقيال هللا لوسرو ؛ هللا لوسر انأ : لاق هناك : مالكلا مظن راصف

 ةمح ىلغ لديامركذ ؛ ةرهاظ ةيلج ةيناثلا ةمدقملاتناكو ؛ ةيفخىلوأللا ةمدقملا تناك املو. قحلا الا

 ررةاملو . ةرهاقلا ةرهاظلا ةزجعملا ىهو (مكبر نم ةنيبب - دق) هلوق وهو « ىلوآلا ةمدقملا

 اذه:نوعرف عمس املو (ليئارسا ىنب ىعم لسرأف) هلوق وهو : محلا غيلبت هيلع عرف هسفن ةلاسر



 ١/8 ةيآلا«هئالمو نوعرفولإ انتايآب ىسوم ممدعب نم انثعب منو ىلاعتدلوق

 رظناَ اب اوم هئالمو َنوعرف 3

 - هم م 52 0 م

 | انتي 9 م انثعب مث
 ةا78 ششي هم د "تح لاس 2

 «<١٠1مد نيدسفملا 0 ناكفيك

 . دهعلاب ءافولا نم مرثك أل اندجوأم 3

 نيقساف مهرثك أ اندجو ثيدحلاو نأشلا نإو ىأ ( نيقسافل رهرثك أ اندجو نإوإل لاق مث

 . ندلا نع نيفراص ؛ ةعاطلا نع نيجراخ

 ناك فيك رظناف اهم اوملظف هًئءلمو نوعرف ىلإ انت ايآب ىسوم مهدعب نم انثعب مث ىلاعت هلوق

 «نيدسفملا ةقاع

 ىفركذو ؛ ةروسلا هذه ىلاعت هللا اهركذ ىلا صصقلا نم ةسداساا ةصقاا وه اذه نأ معا

 تناك ىموم تازجعم نأ لجال ٠ صصقلا رئاس ىف ركذي لام ليصفتلاو حرششلا نم ةصقلا هذ.ه

 . ماوقألا رئاس لهجنم شخأو مظعأ ناكهموق لهجو « ءايبن لا رئاس تازجعم نمىوقأ

 0 مهركذ قر نيذلا داس لل لإ در كألا 2( مهدمب نم) هلوق ىف ةيانكلا نأ ملعاو

 . ثحابم هيف (انتايآب) هلوقو مهك الهاب مهركذ مدقت نيذلا مالا ىلإ دوعت نأ

 . هريغ نع زاتمي اهب ةزجعمو ةيآ نه هل دبال ىتا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه (لوآلا ثحبلاإ)

 . هريغ لوق لوبق نم ىلوأ هلوق لوبق نكي مل ةيآلا هذبب ًاصتخم نكي مول ذإ
 . ةريثك تازجعمو « ةريثك تايآ هات 1 ىلاعت هنأ لع لدت ةيآلا هذه «ىناثا تحبلاوإل

 اصعلاب برض ءديلا مث اصعلا هتايآ لوأ : امهنع هللا ىضرسابع نبا لاق (ثلاثلا ثحبلاورإل

 : لاق . بضخ حمم َلوأ هن ءداوشلا ضخ ا ها عزفف ؛نوعرف بأب

 ىاصعىه) هلوقك نآرقلاف روكذموها٠ اهنم ةريثك دئاوف اصعللو : لاق . سمطلا تايآلا رخآو

 هلوق نآرقلاف كلا كلت نم هللا ركذو (ىئرخأ برام ايف لو'ىفتع لع اع ظعار اع 10

 نادل ل رح اع سابع نبا ركذو (انيع ةرشع اتنثا هنهترجفناذ رجلا كاصعب برضا)

 قلع طفت تناك 1 عابدلاو 0 ناحت تناكدنأ : انمو ؛ كتيفاع ضرالا ترحل

 حزتيف ليووطلا لبحلاك ريصق تناك اهنأ : اهنمو ؛ ةعمشلا لاعتشاك ليللا ىف لعتشت تناك اهنأ : اهنمو

 ةقْسدلا لا

 نآرقلا ىف:ةروكاتم ازيغ له ىلا زوماألا امأق!,اةمولعم نآرقلا ىف هور نمل اكئاردلا كأ ملعا 7



 ةيآلا «دهع نم مهرثك ل اندجو امو» ىلاعتهلوق 14
 اصر 6 ثا عع ه2 26 2 م تح ا

 «١٠١٠؟» نيقسافل مهَرثك أ دَجَو نإو دهعزم مه راكحأل 1

 ةفص (ىرقلاو) أدتبم (كلت) هلوق 4 اهئابنأ رم كيلع صقن ىرقلا كلت ل ىلاست باق ُ

 : مهو ؛ قبس امف مهفصو نيذلا ةسنملا ماوقأألا ىرق ىرقلا كلتب دارملاو ءربخ (كيلع صقنإ)و

 امأو . تكلهأ فيك اهرابخأ نم كيلع صقن « بيعشو ؛ طولو ؛«ملاصو ءدوهو ؛ حون موق

 لوطب اورتغا مهنآل ىرقلاهذه ءابنأ هللا صخ امنإو ؛ كيلع اهصقن لف « ماوقألا ءالؤه ريغ راح

 ةالصلا هيلع د موقل ًابيذت ىلاعت هللا اهركذف ٠ قحلا ىلع مهنأ اومهوتف معذلا ةرثك عم لاهمالا

 . لامعالا كلن لثم نم زارتحالا نع مالسلاو

 هلوقو مهياا اولرأ نيذلا ءايبنآلاديري (تانيبلاب مهلسر مهتءاجدقلو) هلوب ىلاعت هللا دازع مث

 ناك اما ا تا دا لاف ل والا * نالاوتا هه لق قمل ليدكك اقع 1مل ا وناك ايف)

 رهظ نم مهجرخ أ نيح مهقاثيم ذخأ موي هنا ودك اع ملكا لاو إذنع ازرتمولل وافكلا كئاوأ

 (اونمؤيل اوناكافف) جاجزلا لاق : ىتناثلا . بيذكتلا اورضأ و نادللاب اورقأو ءاهرك اونمآف « مدآ

 5 مثانييحأ ول اوناكام : ثلاثلا . تازجعملا كلت ةيؤر لبق هب اوبذك امب تازجعملا ةيؤر دعب

 ولو) هلوق هريظنو . مبك الهإ لبق نم هب اوبذك امب اونمؤيل فيلكتلا رادولإ مهانددرو مبك الهإ

 اوناكام ءالؤهف « رفكلا ىلع نيرصم اوناك لوسرلا .ىجم لبق : عبارلا (هنع اوهن امل اوداعل او

 هر للا اكول فواونم ويلا اشفاحلا اناا :لفرلا لعل اؤتسؤبل

 00 بواق ىلع هللا عبطي كاذك ل لاقف لوبقلا اذه مدع ىف ببسلا نيب ىلاعت هنإ مث

 افك بولق ىلع هللا عبط ىذلا كلذ لثم : ىنعملاو . بصن (كلذك )ىف فاكلاو : جاجزلا لاق

 رعأ هللاو . ادبأ اونمؤي ال نأ ميلع هللا بتك نذل دي بولق ىلع عبطي « ةيلاخلا ممألا

 روق لل اقح

 (نيقسافل مرثك أ اندجو نإو دهع نم مثرثك آل اندجو امولللاعت هلوق

 , مدآ بلص ىف مثو هللا مهدهاع ىذلا دهعلاب ءافولا ديري : سابع نبا لاق : لوآلا : لاوقأ هيف

 راص ؛ كلذ اوفلاخمث ؛هب اورقأو دهعلا اذه مهنم هللا ذخأ اسلف (ىلب اولاق برب تسلأ) لاق ثيح

 انه دهعلا : دوءسمنبالاق : ىناثلاو (دبعن» مثرثك آل اندجو امو) لاق اذهلف ؛ دهع مل ناك هناك

 هللاالإ هلإال لاقو نمآ ىندي (ادهع نهحرلا دنع ذختا نم الإ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ؛ نامالا

 دارملاف ريدقتلا اذهىلعو ؛ ةوبنلاو ديحوتلا ةح ىلع ةلادلاةلدآلا عضو نع ةرابع دهعلازأ : ثلاثاو



 اال _ةيآلا«مهيولق ىلع عبطنو مهبونذب مانبصأ ءاشنول نأ» ىلاعت هلوق

 نأ 700 1 مهرايدو مهضرأ نوثريو نيمدقتملا كتل 21و * نينا دمع لو 1 0

 ءىرق اذإ ؛ نيثروملا انكحاهأ منيئراولا انكلهأو مهلبق نم انبصأ اي مهبونذب مهانبصأ ءاشنول

 ًاشيرق نأ مهل نين مل وأ ىنعمب . نأشلا اذه نيثراولل دهن مل وأ . لبق هنأك «بوصنم وهف نونلاب
 ؟ مهلبق نم انبصأ اك مهمونذب مهانبصأ

 ايف مهلبق ناك نم انك الهإ دعب ضرالا ىف مهثعبن نيذلل نيبن ملوأ ىنملا «ةيناثلا ةلأسملا)

 ىلع عبطنو) هلوقو « مهبونذ باقع ىأ : مهبوندب مهانبصأ ءاشن ول ىنعم وهو ؟ م 6

 «نوظعتيالو « نوابقيالىأ (نوعمسيال مهف) مهولف ىلع عبطن باقعلاب ميكلم من ى أ (مهمولق

 عمتجيال كالهالا نال , بلقلا ىلععبطلا امإو . كالهالا امإ دارملا نإ : انلقامتإو .نورجزنيالو

 . هيلق ىلع عبطي نأ ليحتسي هكلهأ اذإ هناف « بلقلا ىلع عبطلا عم

 مهمولق ىلع عبطنو) هلوةب نامبالا نع دبعلا عنمي دقرلاعت هنأ ىلعانباحصأ لدتسا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هانررقام ىلع دحاو عنملاو دصلاو ةواشغلاو ناتكلاو نرلاو متحلاو طلاو (نوعمسيال مهف

 تاوسب رافكلا بولق مسي ىلاعت هنأ عبطلا اذه نم دارالا : ىتابجلا لاق . ةريثك تايآ ىف

 . ناممالا نم.ةمنام ريغ ةمالعلا كلتو؛ نونمؤيزال اهباحأ نأ اهيا ةكتاللا فردت ا تائالعو

 هرمأدنع رفكلا كلذىلإ اوراص اميإ موقلا نأ لجل هسفنىلإ عبطلا فاضأ امنإ : ىبعكلا لاقو

 (ارارف الإ ناعدمهدزي ملف) ىلاعت هلوقك وهف هناحتماو

 . ةداعالا ىف ةدئاف الف ةريثك ًارارم ىم دق متخلاو عبطلا ةقيقح نع ثحبلا نأ ملعاو

 : نالوق هيف . هلبقا» ىلع فوطعموأ هلبق امع عطقنم وه له (عبطنو) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا))

 لبقتسم (عبطنو) هلوقوض ام (انبصأ) هلوق نآل . هلبق ىذلا نع عطقنم هنأ «لواآلا لوقلاإ

 . ممولق ىلع عبطن نحن و: رتدقتل او ؛ هلبق امع عطقنم وه لب « نسحتسمب سيل فطعلا اذهو

 لدام ىلع فوطعم وه : فاشكلا بحاص لاق . هلبقام لع فوطعم هنأ (ىناثلا لوقلاوإ)

 نوثري) هلوق لع فوطعم وأ مهمولق ىلع عبطنو ؛ ةيادحلا نع نولفخي ليقهن اك (دهي ملوأ) ىنعم هيلع

 عوبطم وهف رفاك لكو ًارافك اون اك منال (مانبصأ) ىلع ًانوطعمن وكب نأزوحتالو لاقم“ (ضرآلا

 ريرقت اذه لاح وهو . لصاحلا ليصحت ىرجم ىرحب (ممبولق ىلع عيطنو) كلذ دعب هلوقف « هبلقلع

 لاخل صح انعإ ةيلع اعوزطم هنإوك نآآل «فيعس' و هو هوجولا ئاوقأ لع افادكلا كا

 ًاقانم اذه نكي لف  رفكلا ىف هيلع ًاعوبطم ريصي مث : ةلوأ مك رهن سلط للا زورق

 , فطعلا ةحصل



 ةيالا «ابلهأ دعب دعل نم را نوثري نيذللدبم موأ» لاكن هد 101

 0 هر 5 هم

 ميو مح الص مانت ول اهلمأ دعب نم َضرَألاَنونر ل 7 1و

 كب نم كيل ا كل )٠٠١« نفل 1 مهيرلق و

 2 2 98ه هذآ
5 

 َكلَذك ل 7 اوبذكاَمب اونمؤي اونكاَق تآديبلاب ها ماج

 رمال ساس

 >٠١١« َنيرفاكلا بو ىلع 0

 دحالل ىلا 3 1 3 0 1 و تاذقلا ةمااشو كلا هذه ءاز 11 ةيآلا 0 !ما

 ةلضأو ؛ راهلاردص ىحضلا (ىض ) هلوةو « تابوقعلا هذه ىدحإ اونمأفأ : ل1 وكت“ نينلعلا

 ٠ امل ربظ اذإ سمشلل اح مهلوق نم روهظلا

 هللا قح ىف ركملا ىنعمو « ةغللا ىف ركملا ريسفت قبس دقو 4 هللا ركم اونمأفأ )ل ىلاعت لاق مث

 "1 مسا وكم ارفاق ةلزود كدي وتلا كمر" ك53) لود نع“ نازعلا1 ةزاتم قلاعت

 ءاعسوتاركم باذعلا اذه ىمسو , ريذدتلا هجو ىلع هلاق . نورعشيال ثيح نم هباذع مهتأي نأ

 ىمشف 4 اهب كعشلال تح نم'ءاللا ىق“هعقوي هناف ٠ هحاصب ركملا دارأ اذإ انم دحاؤلا نآل

 اذه ىلع هللا باذع لوزن نمأي ال هنأ نيبو «نورعشيال ثيح نم مهم هلوزنل اركم باذعلا

 نمو « هنوفاخي الف ء مر نوفرعيال مباهجو مهلفغل نيذلا مهو (نورسالا موقلا الإ) هجولا
 فو « ررضلا ىف ايندلا ىف هسفن عقوأ هنأل ء ةرخآلاو !ندلا ىف نيرساخلا رسخأ وهف « هليبس هذه

 ! نادعلا ادشأ ىف. ةزحالا

 عبطنو ممونذب مهانبصأ ءاشنولنأ اهلهأ دعب نم ضرالا نوئري نيذلل دهب موأ) ىلاعت هلوق

 افف تانيبلاب مهلسر مهتءاج دقلو اهئابنأ نم كيلع صقن ىرقلا كلت نوعمسيال مهف مهولق ىلع

 (نيرفاكساا بولق ىلع هللا عبطي كلذك لبق نم اوبذك ام اونمؤيل اوناك

 لاصتتسالاب هللا مبكلهأ نيذلا رافكلا لاح تايآلا نم مدقت امف نيب امل ىلاعت هنأ معا

 حلاصم ىف نيفلكملا عيمل ةربعلا ل وصح صصقلا هذه ركذ نم ضرغلا نأ نايب هعتأ الصفمو المج

 : لئاسم ةيالا ىفو « مهت 3 مالا

 مهضعب و ءامتحت نم ةمجعملا ءايلاب (دهب لوأ) مهضعب أرقف ءارقلا فلتخا («ىلوالا ةل أسملا)

 هلغاف :هنأب اعوفرم (ءاشن ول نأ) هلوق ناك تحت نم ةمجعملا ءايلاب ءىرق اذإ : جاجزلا لاق ؛ نونلاب



 ام 1 را انسأب مهمتأي نأ ىرقلا لهأ نمأفأ» ىلاعت هلوق

 رثةدم ب ١ 6-2 0 0 ا 1 كو رج ءدع - ضاع ماع هاجس

 موقلا الإ هللأ -- قع الف هلأ 7-5 ا | وم . ,وبعلب مثو

 7 ه- 2 م6

 هللا 'ركم :نمأي الف-ها ركم-اؤتمافأ نورد رش ل لا
 (نورساخلا موقلا الإ

 ةيآلا هذهىف نيب ةتغب هللا هذخأ اودرمت واوصعنيذلا نإ ىلوألا ةيآلا ىف نيب امل ىلاعتهنأ ملعإ

 هللاب اونمآ ىأ (اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو) لاقف تاريخلا باوبأ مهيلع هللا حتفل اوعاطأ ول مهنأ

 نم تاكرب مهلع انحتفل) همرحو هنع هللا ىهنام (اوقتاو) رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو

 :ماعنالاو ىثاوملاةرثكو ءراعلاوتابنلاب ضراللا"تاكربو «رطملاب ءامسلا تاكرب (ضرآألاو ءامسلا

 ؛م الا ىرجم ىرجت ضرأالاو « ب الاىرجم ىرجت ءامسلا نآل كلذو « ةمالسلاو نمآلا لوصحو

 لسزلا ىندي (اَوبذك نكلو) هلوقو .,هزيبادتوىلاتعت هللاقلخ تاريخا عفانملا عيمج لصحي امهنمو

 . ةيصعملاو رفكلا نم (نوبسكي اوناكامب) طحقلاو ةبودجلاب (مهانذخأف)

 ىنعمب مابفتسا وهو (ىرقلا لهأ نمأفأ 9 لاةف لاصتتسالا باذعب ديدهتلا داعأ ىلاعت هنإ مث

 نونوكي ىذلا تقولا ىف مهياع باذعلا كلذ لوزنب مهفوخ ىلاعت هنأ دوصقملاو « مهيلع راكنالا

 ىلع بلغي ىذلا تقولا هنآل ؛ راهنلاب ىحضلا لاحو « ليللاب مونلا لاح وهو « ةلفغلا ةياغ ىف هيف

 ءوهلو بعل ىهف ءايندلا رومأب لغاشتلا لهتح (نوبعلي مثو) هلوقو . هيف تاذللاب لغاشتلا ءرملا

 (نماولز كليرعلا وتقل نق عفني الو رضيال هنأ ىف بعللاك كلذ نآل « مرفك ىف مهضوخ لمتحيو

 (عقوام اذإ مثأ) هلوق ىف لخد امك . ماهفتسالا ةزمه هيلع تاخد فطعلا فرح وهو ءواولا حتفب

 هدعبامو (ىرقلا لهأ نمأفأ) هلبق نآل « هدعيو هلبقامم هبشأ ةءارقلا:هذهو (اودهاعاملك و أ) هلوقو

 ءواولا ةنك اس (نمأ وأ) رماع نبا أرقو (ضرأألا نوئري. نيذلل دهم مل وأ . هللا ركحم اونمأفأ )

 ىعملاو «ءاجوربعوأ ديز : هلوقك .« نيثيشلا دحأ ىنعمي نوكت نأ : امهدحأ: نييرض ل علمعتساو

 دا مالا

 ثوحأ“ مهقأ أ جرخأ انآ: كلامك ءاهلبق اع بارصدلل نك د١ (ىناثلا برضلاو إل

 تارضال] ءواذر لمحت هنأ [ةلاوقلا مده. هنوف مهقألبال : تلقكن اك« ةماقالا تبثأو « جورخلا نع

 ناكف (نولوةي مأ نيملاعلا بر نم هيف بيرال باتكلا ليزنت ملا) وهو «لوالا لطبأ هنأ ىلعال

 هر



 ةيآلا «تاكرب مهيلع انحتفل اواو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولود ىلاعتهلوق 4

 0 0 ا ه2 ه2 هام

 ةدوللاوو الل نو ه تاكرب ملعانحتفل يا اونمآ 2 أولو

 ع هرم رم

 نا ىرقلا لها نم «ة5 َنوبسكَي ونا ام 0 ودك كلو

 هولا روراؤ روت 0 02 اة ا

 ىض انساب 5 مَ نأ العلا لها نم 9 «(ةا/» نوم مو اتأس ا 0

 0 دلرإ لاك هل 1ع للي دمر هل هلا كلاقزع اوك ع كل لجفلا اذه: لعق: لل اجت هنأ دارا

 لاحم هماكحأو هللالاعفأ ليلعت نأ ل يلدلاب تبث امل : انباحصأ لاقو . ةعاطلاو ناممالا نيفلكملا لك

 ىلاعت نيب مث ء ضرغلاو ةلعلاب اهيبش كلذ ناكل هريع هلعفولاه « لعف ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا لمح بجو

 كيد ناعالا ىلإ"نوك كم مهربدي انكر وح رطب زد كعالا وقلا لأ" هاريذت نأ

 ارضلاو ءاسأبلا دعب لاملاو ندبلا ىف ةمعنلا دورو نآأل (ةنسملا ةئيساا ناكم انلدب مث) لاقف

 هللا اا كاي اخ لآ, ةذفلا ايه هيللاو ةنسملا ىعمو ,٠ كشلاب لاعتشالا و .داقأللا ىلإ وعدي

 00 هنأ : ىنعملاو « لقعلاو عبطلا هنسحتسي ام (ةنسحلا) و . هبحاص ءوسيام لك (ةثيسلا)

 تكلا لا اودع كر هرفو# ىرخلا ءاحرلابو ٠ ةرات ةديشلاب ىضاخملا لهأ داي هنأ رخأ

 ا ىنعي (اوفع د اع هلوق هنمو . فاع وهف وفعي ةركراخأ ١ ةريكو ردشلا ام دف: لاه

 رثكت و رفوت ىنعي حلل عنو ء« براو ثا! ف نأرمأ « مالسااو ةالصا|هيلء هنأ ثيدحلافدروامهنمو

 ببس اذه سيل اولاق ةدش مهان ته مهنأ : ىعملاف (ءارسااو ءارضلا انءابآأ سم دق اولاقو) هلوقو

 هللا نم ةبوقع ءارضلاو 5 انسمام نكي ملو « رهدلا ةداع كلو لمعلاو نيدلا نم هيلع ننام

 «فوخ دعب نمأو « ةدش دعب ءاخر نم هيلع هللا مهربد ام اوعفتني مل مهنأ ىلع لدت ةياكملا هذهو

 مهل لصحي ةرمو « دكنلاو ةدشا| مهف لصح ةرف , هلهأ ىف نامزلا ةداع هذه نأ ىلإ اولدع لب

 «لاهمالا كلذب اوعفتني ملو اوداقني ملف « مهتلع حازأو ممرذعلازأ هنأ ىلاعت نيبف ؛ ةحارلاو ءاخرلا

 نوكيل ءاوناكامنيأ ةتخب هللا مذخأ . نيريدقتلا لع اودرمت امل هنأ : ىنعملاو (ةتغب مجانذخأف) هلوقو

 نأى عملا اذه ةياكحىف ةمكسحلاو باذعلا نوريىأ (نورعشيال مهو) هلوقو . ةرسحلا ىف مظعأ كلذ

 ٠ اهفرعو ةصقلا هذه عم نمل نايتعالا لد

 ضرأألاو ءامساا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ فنأ ولو ىلاعت هلوقو

 نومئان مهو اتايب 1 ميتأي نإ ى تالت ا دانا فوك اوك اع مهانذخأف اريدك راركللو



 ع تنيطسص ةسل77

 ل ءارضلاو ءاسأ يلب هلأ اًمْذَحأ الإ ىف نم ةيرق ىف السر امو

 0 00 يي عي

 انءا 1 اولا ةََسَحلا تيا َناكَم ادب مث 04, نوعرضب
0 
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 «160رب نورعشيال مو ة هتعل ماَنْدَحََك 1 رسلاو ءارضلا

 مالا طرف نو ها ىلع

 : نالوق ةبآلا ىف : لوقنف اذه تفرع اذإ

 0 ناكو ؛ نيريثك اوناك مهنال. هموق ىلع هنزح لكس هنأ ( لوألا لوقلا)

 او ةلضاولا ةيبح نمدلق ىف لضخ « ميظعلا كالحلا كلذ ميك نا اق احا

 ١ 0 نيذلا مه منال (نيرفاكم وق ىلعىمأ فيكف) لاقو هسفن ىزع مث . ةفلالال وطو ةرواجملاو

 ركل ىلع م رارصإأ شت مهسفنأ

 ركب لح ام ريذحتلاو ةحيصنلاو غالبالا ىف ركيلا ترذعأ دقل دارملا نأ (ىاثلا لوقلاوإل

 ىسأي نأب نيقحتسم اوسيل مهنأ ىنعي هب (ركيلع ىمآ فيكف) ىحيصن اولبقت ملو ؛ىلوق اوعمست ملف

 فرمشأ مك كل 20520 - أرقو : فاشكلا بحاص لاق . مهيلع ناسنالا

 نوعرضي مبلعل ءارضلاو ءاسأبلاب اهلهأ انذخأ الإ ىن نم ةيرق ىف انلسرأ امو ىلاعت هلوق

 ةتغب مانذخأف ءارسلاو ءارضلا انءابآ سه دق اولاقو اوفع ىتح ةنسحلا ةثيسلا ناكم انلدب مث

 «نورعشيال م

 زئاجلا نم ناك ؛ مبمتأ ىلع ىرج ام لاو>أو ؛ ءايبنآلا ءالؤه لاوحأ انفرع امل ىلاعت هنأ معا

 ةيآلا هذه ىف نيف « طقف ءاسناللا ءال وه نمز الإ ؛لاصتسالا تاذع لرأ ام لات نأ 11 نأ

 انلسرأ امو) ىلاعت لاق : كلذ لعفي اهم ىتلا ةلعلا نانو ٠ مهريغب هلعف دق كالحلا نم سنجلا اذه نأ

 مهلا نيذلا موقلا عمتجم اهل ةيرقلا ركذ امتإو (ءارضلاو ءاسأبلاب اهلهأ انذخأ الإ ىن نم ةيرق ىف

 فذح هيف (ىن نم ةلوقو ماوقألا عمتجم امنا هيلا افلا اذه تحن لخدياو « لسرلا تعد

 رمقورلا ءارتسلاو ءاكانلابااهلهأ انذخاذل| اهلها لك ١ 1 ىننم : ريدقتلاو ؛ رامخاو

 ا ل كرا قفا فانام ارضا .مخارسا تسلا ال أبا

 هلل دايقناألاو عوضخلا وه عرضتلاو ؛ اوعرضتي : هانعم  اوعرضي ىكل كلذ لعفي هنأ ىلاعت نيب

 نأ ىلع هلمح بجو « ىلاعت هللا قح ىف كنشلا ىلع هلمح نكميال (مهلعل) هلوق نأ تماع امو ؛ ىلاعت



 ةيآلا «نيرساخلا ,ه اوناكابيعش اوبذك نيذلا» ىلاعت هلوق ١

 مثراد ىف موقلا ىنغ لاقي : امهدحأ : نالوق (اهيف اونغي مل ناك) هلوق ىف (لوآلا ثحبلاإ>

 : رعاشلا لاق . ىنذم اهدحاو اهولهأ اهب ناك ىتلا لزانملا : ىتاثلاو . ايف مهماقم لاظ اذإ

 دات وألا تباث كل» لظىف ةشيع معنأب اف اونغدقلو

 اهب اوميقي مل نك (اهف اونغي ل نأك) هلوق ناك هجولا ذه ىلعو ٠ اهف اوماقأ دارأ

 . اهيف اولزني لو

 ىنغ لاقي : نينغتسم اهيف اوشيعي مل ناك ءاهيف اونغي مل ناك : جاجزلا لاق «ىناثلا لوقلاوإل

 . رقفلا دض وه ىذلا ىنغلا نم وهو « ىنغتسا اذإ ىنأي لجرلا

 طق نكي مل نم لاحي نيبذكملا ءالؤه لاح هللا هبش نيريسفتلا لع : لوقنف اذه تفرع اذإو

 : رعاشلا لاق . رايدلا كلت ىف

 اب كل يب 1 لطينألار» افلا ول نروفلا, نيب نكي ناك

 رئاوعلا ودا وو لابللا :ئورص ٠ ..اندابأف“ اهلهأ نكت ١ نحن لب

 باذعلا كلذ نأ لعلدي نيذلا اهيف اونغي مل ناك (ابيعش اوبذك نيذلا) هلوق «ىناثلا ثحبلا)

 قيلختب ثدحام ا باذعلا كلذ نأ : اهدحأ : ءايشأ لع لدي كلذو . نيبذكملاكئاوأب اصتخم ناك

 قح ىف لصح اك« بيعش عابتأ ىف لصحل الإو ؛ ةعيبطلاو بك اوكلا رثأ كلذسيلو « راتخم لعاف

 عيطملا نيب زيبقلاهنكمي ىتح ؛ تايئرجلا عيمجب ملاع , راتخم ا لعافلا كلذ نأ لاعلدت :|ناثلاؤ ناةكلا

 عقو امل ءامسلا نم لزانلا باذعلا نآل « بيعش قح ىف ميظعلا زجعملا ىلع لدي : اهثلاثو . ىصاعلاو

 . تازجعملا مظعأ نم كلذ ناك« ةدحاو ةدلب ىف نيعمتجم مهنوك عم موق نود موق ىلع

 (ابيعش اوبذكنيذلا) هلوق ررك امناو «نيرساخلا مهاوناكابيعش اوبذك نيذلا) ىلاعت لاق م“

 ميخفتلا ىف اذه لثم رركت برعلاو ؛ مهلهج ىلع ءازجلا نم نوةحتسيام عيظفتو مهل ةلذملا ميظعتل

 كله ىذلا كر انا رق دع قذلا اك رعأ «انتلظ ىدلا كازخأ ::ةيغلا لجرلا لأوقنف' ميظعتلاو

 مل نيذلا نأ ىلاعت نيب (نورساخل اذإ مك ابيعش متعبتأ نئل) اولاق امل موقلا نأ اضأو اماركأ

 . نورساخلا مه هوفلاخو هوعبتي

 «كلذ لبق وأ مهب باذعلا لوزن دعب ىلوت هنأ ىف اوفلتخاو 4« مهنع ىلوتف إل ىلاعت لاق م“

 ىتح ىن موق بذعي ملو « مهر بظأ نيب نم جرخ : ىلكلا لاق لالا دلال

 . مهيب نم جرخأ

 : جاجعلا لاق . نزحلا ةدش ىسالا (نيرفاكم وق ىلع ىمآ فيكفإل لاق م



 الا لا ان متعبتا نيل هموق نم اورفك نيذلا ًالملالاقو» ىلاعت هلوق

 < هر

 اذإ ] منإ ا 0 هش متعب نيل هموت نر هاو 00 نيذلا ال ا
 رتس م 5-2-2 ربارعو سا ل 2200

 اوبذك نيذلا قلو نيمتاج مهراد ْى 56[ ةفج رلأ مهن * ا «3 د نورس

 31000 < و همس هد هده يان هر و

 كاوتف 5 د خلا مث انوناك اي ذل يف ارك مل ناك اييعش

 26ساعه 1غ را اها ع نه دضاص صا هو 2

 56 ؟مكل تحصن ىبر تالاَسر مُكَنْع بأ دسقل موي َلاَقَو منع

 ذك تت نيرفاك موق ىلع

 0 أب حتفل انرسفولو:تاثدحلا 5 نامالانأإ كلذ ,ذنعلا ىف نامالا قلخ ىذلا وه

 . كاذك نان لاونأ كفوف نقلل

 كلذو ؛ ديعلا وه نيحتاملا ريخ ناكل ديعلاوه نام اللدجوملا ناك ول : لوقنف اذه تبث اذإ

 . نيحتافلا ريخ ىلاعت هنوك قني

 ممتذخأف نؤزشاخل ذإ مكإ ابيعش متعبتا نّل هموق نم اورفك نيذلا الملا لاقول ىلاعت هلوق

 ابيعش اويذك نيذلا اهف اونغي مل نأأك ابيعش اوبذكح نبذلا نيمئاج مهارد ىف اوحبصأف ةفجرلا

 ىسأ فيكف مكل تحصنو ىنر تاللاسر متلبأ دقل موق لاقو مهنع ىلوتف نيرساخلا م اوناك

 ( نيرفاك موق ىلع

 ىتح . كلذ ىلع اورصتقي مل مهنأ نيب مث . بيعش بيذكتب مهتلالض مظع نيب ىلاعت هنأ معا

 لاقف اوفلتخاو (نورساخل اذإ مكنإ ا متعبتا نئا) اولاةف هتعباتم ىلع مثوهالو « مهريغ اادلَضَأ

 نم ةدايزلا ذخأ نم مكعنمي هنآل ءايندلا ف نورساخ : نورخآ لاقو . نيدلا ىف نورساخ : موضع

 كالهالا اوقحتساف . ايناثلالضالا ىفوالوأ لالضلا ىف ملاح لك لاَعملا اذهدتعو : نئاعلا كار

 ديدشلا ءازجلا ايلا فاضنا اذاف . ةكلهملا ةديدشلا ةلزازلا ىهو (ةفجرلا ممتذخأف) ىلاعت لاق اذهلف

 مهقوفنه باذعلا مهب طاحأ هنآل مظعأ كالحلا ناك« ةيلظاا ةصق نم ىلاعت هللا هركذام لع فوخلا

 ةايحالب نينك اس نيدماخ ىأ (نيمئاج) مهنتك اسم ىف ىأ ( مهراد ىف اودبصأف) مهلجرأ تحت نمو

 ظافلالا هذه ريسفتاف ءاصقشال | ا دقو

 : ناثحب هيفو . اف اونغي مل ناك ي/ابيعش اوبذك نيذلا ل ىلاعت لاق م“



 ةيآلا «نيحتافلاريخ تنأو قحلاب انم وق نيب و اننيب حيتفا انير» ىلاعتدلوق 2

 (انلكوت هللا ىلع) هلوق نال « ىضاقلا هلاق ات ىلوأ هجولا اذهو ءا 5 مح نصا نيليلذ +. اقؤرغأ

 ىضاقلا هلاق اميالء هجولا اذبم قئال

 عيمجي لزآلا ىفاملاع ناكىلاعت هنا ىلع لدي (ابلع ءىث لك انبر عسو) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 املاع لزالا ىف ناك هنا تبث اذإ و . ضام لك لوانتيف ء ضام لصف (عسو) هلوق نآل ؛ ءايشألا

 مالقالا تفجو ماكحاألا تبث هنأ مزل . لاحملاعت هللا تامولعم ريغت نا تبثو . تامولعملا عيمج

 . هللا لع ىف قش نم قشلاو « هللا 0 قدك فاد

 لبقتسملاو لاحلاو ؛ ىضاملا ملع هناىلع لدي (املع ءىث لكانبر عسو) هلوق اثلا ةلأسملا)

 ةعبرالاماسقأألا هذهنم دحاو لك م“ . ةعبرأ ماسق أ هذهف « نوكي ناك فيك ناكول هنأ مودعملا ٍلعو

 نكي ملول هنارلعو . ناك فيك هناف « ايضام ناك امل هنا ملع هناف : ىضاملا امأ . هجوأ ةعب رأ ىلع عقب

 ناكول هنا ٍلعو . نوكي فيك البقتسم ناكول هنا ملعو نوكي فيك هناف , ارضاح ناك لب « ايضام

 بسحب ةعبرألا ماسقالا هذه ربتعاو « ىضاملا بسحب ةعبرأ ماسقأ هذهف ء نوكي فيك اضخم اهدع

 هذه ربتعا مث , رشع ةتس عومجملا نوكيف ؛. ضحملا مودعملا بسحب و « لبقتملا بسحبو «لاحلا

 لوقلا اذكو : حتاورلاو موعطلاو ناولألاو تاوذلا نم ددحاو لكب سحب رشع ةتساا مادقألا

 لكانبر عسو) هلوق نم كلقعل حولي ذشيخل  اهسءانجأو ضارعالا عاونأ نم تادرفملا رئاس ىف

 . هلحاس تاوطخ نم ةوطخ لوأ ىلإ ءالقعلا لوةع عو# ىبتنيال رحب (اسلع ءىث

 . زييقلا لع بوصنم (املع ىبث لكانب ر عسو) هلوق : ىدحاولا لاق (ةعبارلا ةلأسملا))

 هللا لع) لاقف . هللا لع لكوتلاب : لوألا : نيرمأب 4 مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ملعاو

 قتراو « بابسالا لزع ماقملا اذه ىف هنأاكو « هريغىلعال انلكوت هيلع ىأ ءرمدحلا ديفي اذهف (انلكوت

 سابع نبا لاق (قملاب انهوق نيبو اننيب حتتفا انبر) لاقف . ءاعدلا :ىناثلاو . بابسالا ببسم ىلإ اهنع

 حاتفلاو حتافاا ىضاقلا نومسي نامع لهأ : ءارفلا لاقو . ضقاو ك١ : ىدسلاو  ةداتقو نسحلاو

 متتفا انبر) هلوق ىردأ تنك ام : لاق هنا امنع هللاىضر سابع نبا نءو ؛ قا عضاوم حتتفي هنآل

 لاق . كك احأ ىأ كحتافأ لاعت ابجوزل لوقت نزي ىذ ةنبا تعمس ىتح (قالاب انموق نيبو اننيب

 نيبو اننيب متتفني ىتح انرمأ رهظأىأ (قحلاب انموق نيبو اننيب حتفا) هلوق نوكي نأ زئاجو : جاجزلا
 بيعش نوك ىلعو « نيلطبم مهنوك ىلع لدي ااذع مهيلع لزني نأ :كتم هازل وا تفتك و انموق

 .نيببتلاو فشكلا هب داري حتفلاف هجولا اذه ىلعو ؛ نيقحم هموقو

 هنأ ىلع ظفللا اذ انباتحأ جتحاو . هلا ىلع ءانثلا هنم دارملاو «نيحتافلا ريخ تنأورإ لاق مث



 اا ةيآآلا « الع ءىث لكانبر عسو » ىلاعت هلوق

 57 هلل 1 نأ لإ : ريدقتلا ناكف ء رمآلا انهه ةئيشملا نم دارملا نأ ترقد سالا ره ذاولل

 «ىرخأةرم اهب لمعلاب هتلارمأي نأ دعبيال ؛ ةخوسذم تراصوتلاةعيرشلاو « اهيلإ دوعن اناف مكتلم ىف

 ملال دتسا طقسي ريدقلا اذه لعو

 ىتلا ةعيرشلا ةلملا نم دارملا : لاف « ىنابجلا هركذام باوجلا ىف موقلل (سداسلا هجولاوإ)

 نأ انل نوكي امو) بيعش لاف ؛ امهريغو مايصلا وةالصلاك ؛ تاقوألاب اهيف ةدابعلا فالتخا زوحب
 ماكحالا كلت ضعب نوكي نأ زئاجلا نم ناكو ؛ هيلع مهام لك كلذ ىف لخد امو (مكتلم ىف دوعن

 اهضعب ءاقيإ هللا ءاشي نأ الإ : ىنعملاو (هللا ءاشي نأ الإ) لاق مرجال . خوسنم ريغ ايقاب عئارشلاو
 . اهف رييغتلاو خسنلا وخد زوحي ىتلاماكحالا ىلإ دئاع ءانثتسالا اذهف . اهيلادوعن ذئنيخ , هيلع انلديف

 تايآلا ىفو ؛ ةديج ىهو ةقيرطلا هذه ىلع موقلا ةلّئسأ هذهف . ةتبلا ريغتلا لبقي الام ىلإ دئاع ريغو

 ىف فعضلا لوخد ةيآلا هذه. انباكصأ لالدتسا فعض نم مزاي الو ؛ ةرثك انبهذم ةم ىلع ةلادلا

 : نيهجو نم مهلوق ةحص ىلع ةيآآلا هذبب اوكسم دفق ةلرتعملا اما“ فهذملا

 (انبر هللا ءاشي نأ الإ اهيفدوعن نأ انل نوكي امو) هلوق رهاظ اولاق امل (لوآلا هجولا إل

 : هدوجو هللا ءاشام لك نأ ىتقتقي كلذ ءأأبلا دودت نأ انل ناكل نأ! "انذ وع هنلا اش ول هلأ ىص شا

 ؛ هلوصحدللا دارأام لك نأ انبهذم نيع اذهو : اولاق . امارح نكي ملو ؛هيف انوذأم ازئاج هلعف ناك

 . ىلاعت هلل ادارم نكي مل هنم اعونمت امارح ناك امو« هيف انوذأم انسح ناك

 نب لضفلا هجوال (انتلك ىف ندوعتلا وأ كنج رخل ةلرق نإ : اولاق نإ مل «ىناثلا هجولاوإل

 كلت ىلإ مهدوعو هللا قلخم ةيرقلا نم مبجورخ مهلوق ىلع نآل « مصخلا لوق ىلع نيمسقلا نيذه
 ٠ ةدئاف نيمسقلا نيب قرفلل قبب مل. هللا قلخي نيمسقلا لوصح ناك اذإو « هللا قاخن اضيأ ةلملا

 ىف تايآآلا رئاس ىلإ عوجرلا بجو ةيآلا هذهب نيقيرفلا لالدتسا ضراعت امل هنأ ملعاو

 .بابلا اذه

 : لئاسم هيفف ( الع ءىش لك انبر عسوإل هلوق امأ
 نع انلقن دق : ىضاقلا لاق : هوجو لوألا مالكلاب مالكلا اذه قلعت ىف (لوآلا ةلأسملاإ)

 ,تادابعلا كلت ىف ةحلصملا قلخي نأ الإ : هانعم(انبر هللا ءاشي نأ الإ) بيعشلوق نأ قابجلا لع ىبأ

 لاقو . لوقلا اذهب هعبتأ كلذلف ؛ ءىث لكهملع عسو نم الإ سيل ملاصملاب ملاعلاو . اهب انفلكي ذئنيخ

 انتيرقنم جرخت نأ امإ : بيعشل اولاق امل موقلا نأ وه ؛هلبق امب مالكلا اذه قلعت هجو : انباحصأ

 مسق لوصح هيلع ىف ناك امبرف (ًابلع ءىثلك ىبر عسو) بيعش لاقف ءانتلم ىلإ دوعت نأ امإو

 تحن ن.روهقم كلعجي لب . مكتلم ىلإ دوعن نأ ريغ .رم ةبرقلا هذيه ىف قبن نأ وهو« ثلاث



 ةنالا فلز ءاشي نأالإ اق, دوعن نأ:انل: نوكي امرو.» ىلاعت اهلؤق ١

 . (هللا ءاشي نأ الإ اهيف دوعن نأ انل نوكي امو هلوق امأ

 اهب نوكسمتي ةلزتعملاو ؛ رفكلا ءاشي دق ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذهب نوكسمتي انباحأ نأ ملعاف

 : لوألا : نيهجو نف . هذه انبامصأ لالدتسا هجو امأ . حالصلاو ريخلا الإ ءاشيال ىلاعت هنأ ىلع

 ناكولو « ىلاعت هللاوه رفكلانم ىجنملا نأ ىلع لدي (اهنم هللا اناجنذإ دعب مكتلم ىف اندع نإ) هلوق

 « ىلاعت هللا نمال . هسفن نم ناسنالل لصحت رفكلانم ةاجناا تناكل ؛ دبعلا قاخ لصح نامالا

 دوعت' نأ انل "نيل هنأ ةيآلا ىنعم نأ : ىناثلا (اهنم هلا اناحت ْذِإ دعب) هلوق ىضتقم فالخ لع كلّذو

 اتوحت اذه ناك: ًارفك ةلملا كلمت تناك امل“ ةلملا كلت لإ اندبعي نأ هللا ءاشي نأ الإ ركتلم ىلإ

 دق ىلاعت هنأب بيعش نم ًاحرصت نوكي اذه داكف : رفكلا ىلإ مهديعي نأ مالسلا هيلع بيعش نف

 نوفاخي رباكألاو ءايينالا لزت لو : ىدحاولا لاق . انبهذم ريغ كلذو « رفكلا ىلإ ملسملا در ءاش

 (مانصألا دبعن نأ ىو ىنتنجاو) مالسلا هيلع ليلخلا لوق ىلا ىرت الأ . مالا بالقناو ةقاعلا

 كنيد ىلع انبولق تبث راصبالاو بواقلا بلقماي» لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع دم ناكام ًاريثكو

 ال نبل هلؤق نأ ؟ لاواللا“؛ هاؤجتو نمنع ةلزتعملا' كتباجأا يلم يقؤت) ةقعتنوي لاقو-«كتغاطو

 ىلاعت هنأ ناب ابف سيلو ؛ ةيطرش ةيضق اهلا انديعي نأ هللا ءاشي نأ الإ ةلملا كلت ىلإ دوعن نأ

 اذإ لإ كلذ لغفأ الل ::لاقي < « دئعتلا قيرط لع روك ذم اذئه:نأ :ىاثلاو.. ءاشام وأ كلذ ءاش

 مولعملا نمو . هتئيشم ىلع مهتلم ىلإ هدوع مالسلا هيلع بيعش قلعف : بارغلا باشو ؛ راقلا ضيبا

 كلار هلوق نأ :كلاثلا :طرشلا.هجو لعال «ديعبتلا قيوط لع اوهفأ ؛"الصأ كلذل ًايفث.نوكيال هنأ

 هللا ءامثي نأ الإ دارا نأ ىلع هلمحن نحنف ءوهام هللا هءاش ىذلا نأ نايب هيف سيل (هللا ءاشي نأ

 ىلع هاركاالا دنع نآل كلذو « لتقلاب هيلع انومتهرك أ اذإ انسفنأ نم رفكلا اذه رهظي نأب انبر

 لضفأ ريمصلا نوكو ٠ ىلاعت هلل ادارم ناك ًازئاج ناكامو « هراهظإ زوج لتقلاب رفكتلا راهظإ

 دام نيفخلا ىلع حسملا نأ اك , ىلاعت هللادارم نوكينأ نم راهظالا كلذ جرخ ال « راهظالا نم

 جارخالا دارملا (بيعشاي كنجرخنل) هلوق نأ : عبارلا . لضفأ نيلجرلا لسغ ناكنإو ىلاعت هلا

 اذا هيلع مرح ناك دق ىلاعت هنآأل ؛ ةيرقلا ىأ (اهف دوعن نأ انل نوكيامو) هلوق لمحيف ؛ ةيرقلا نع

 هال لام اح لف ناك كالا ملل هللا اك دابتإل] اف دروع نأ« ةيرقلا نع ةاوجرخأ

 انل ناك ءاش اذا هنأ : هانعم (هللا ءاشي نأ الإ اف دوعن نأ انل ناك امو) هلوق نآل « مآلا ىلع انهه

 هلا لها دع ةيمللا و اراك ةرخلا كلذأ < روكي ئأ (اهيفادوعت نأ انل):هلاوقو ": اهنف:دؤدن نأ

 بجويىذلااممإ ؛ هلعفدازو< الو مهدنعر فاكلا نم رفكللاءامشي ىلاعت هناف « لعفلا زاوج بج وال



 اب ةيآلا «كتلم ىف اندع نإ ابذك هللا ىلع انيرتقا دقو ىلاعت هلوق

 انلكوت هللا ىلع الع ءىث لكانبر عسو انبر هللا ءاغ تاخلإ ارق هرقانأ ان 1 هللا اناحجبن

 4« نيحتافلا ريخ تنأو قحلاب انموق نيبو اننيب مقا انبر

 هلوق لوبقو هقيدصت نماوفنأو (اوربكتسا نيذلا) لاق تاملكلا كلتررق املا ًابيعش نأ ملعا

 ؛انتلم ىلإ دوعت نأ امإو . ةيرقلا هذه نم كعابتأ جرخنو كجرخت نأ امإ : نيرمأ دحأ نم دبال

 مهنلم ىلع ناك مالسلا هيلع هنأ ىلع لدي (انتلم ىف ندوعتل وأ) ملوق نإ : لاقي ناسف لاكعاالاو

 هلوقو « داسفلا ةباغ ىف كلذو ؛ كلذ لبق ًارفاك ناك مالسلا هيلع هنأ ىضتقي اذهف ء رفكلا ىه ىتلا

 : قتللاراذه لع هيأ لد (مكتلم ىف اندع نإ ابذك هللا ىلع انيرتفا دق)

 اوبطافت ارافك هنيد ىف مهوخد لبق اوناك بيعش عابتأ نأ : لوألا : هوجو نم باوجلاو

 ىلع سيبلتلا هجو ىلع كلذ اولاق متءاسؤر نأ : ىتاثلا . مهءاكحأ هيلع اورجأو هعابتأ باطخ ًابيعش
 ىف ًايعش نأ : ثلاثلا . ماهيالا كلذ قفو ىلع هباوجركذ ًابيعش نأو « مهنم ناكهنأ نومهوب ماوعلا

 نإ : لاقي نأ دعبي ال : عبارلا . هموق نيد ىلع ناكهنأ اومهوتف ؛ هبهذمو هنيد ذي ناك هرمأ لوأ

 دارملا : سماخلا . هيلإ هاحوأىذلاىحولاب ةعيرشلا كلت خيسن ىلاعت هنإ مث . مهتعي رش ىلع ناك ًابيعش
 دق : برعلا لوقت . ءادتبالا ىبعمب دوعلا عقوف انتله ىلإ نريصتل ىأ (انتلم ىف ندوعتل وأ) هلوق نم

 : رعاتقلا لاق'ءادتبا هوركملا هنميل] راض دق نودنرب ؛ هوركف. نالفعنم لإ داع

 باؤنذ ' نمي (تداع دقت كإ, ١ ةدم نسحأ ا ماياللا نكت ناف

 نأ نيب ىلاعت هنا مث : ناسحالا لبق نطل تناك ابونذ نأ دري لو ؛ بونذ نط تراص دقف دارأ

 انك ولو) هلوق : لوألا : نيهجوب مهمالك نع مالسلا هيلع بيعش باجأ . كلذ اولاق امل موقلا

 عمو .انتهارك لاح ىف مكتام ىف انتوديعتأ : هريدقت . لاحلاواو واولاو « ماهفتسالل ةزمهلا (نيهراك

 باوجلاو (امَم هللااناجت ذإ دعب 2 ىفاندع نإ ايذك هللا ىلعانيرتفادق) هلوق : ىناثثا : نيميراكل رك

 كلذ لعفياال هنأب عيرصت ىناثلا باوجلا اذهو « مهتلم ىلإ دوعيال هنأ ىف زهرلا ىرجم ىرحي لوألا
 ةءاربااو ؛ ةجهللاقدص ةلاسرلاو ةوبنلا ىف بابلا لصأو . هّللاىلع انيرتفا دقف كلذانلعف نإ هنإ : لاقف

 : هوجو هيف (اهنم هللا انا ذإ) هلوقو . ةلاسرلاليزيو ؛ ةوبنلا لطي مكنلم ىف دوعلاف  بذكلا نع

 دارملا نأ : ىناثلا . لطاب هنأىلع ةلداألا بصنو . هداسفو هحبقانملع (اهنم هللا اناجن ذإ) ىنعم : لوألا

 ىلع مالكلاا ءارجإ هنم ًائيرب ناك نإو « مهتلمج ىف هسفن ظن هنأ الإ ءرةلملا كلت نم هموق ىحيشا نأ

 هلوقف . كلذك ناكهنأ اودقتعا وأ « مهتلم ىلع ناكهنأ اومهوأ موقلا نأ : ثلاثلاو . بيلغتلا مح

 : مكعزو ؟دقتعم تي أ (ايههإ انا ذ] دير
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2 33- 7 2 

 ع ا دق لد نيا 0 1 انمي و ندرتا 0 انتيك 1
 سا دس 7

 0 موا هللا احن ذإ دعب كلتلماف ا 1 ذك هلا
 را تل

 هلم © سس هذآ ا 62م6 سويس اسم َدَن

 اننيب حتقا انير ان الكوت هلا لع الع ,ىَعْم ابو عسو بر هلا ءاَعي نأ الإ

 رو 0

 84 نيالا ريح تناو قحلاب انموق

 . ةكوشو ةوق مهدوجو نم لصحب ال هنأ ىف « ليلقلا ةلزنم مهن ءافنتع ا ءارق اوناك اذا "7 كلذ

 ىح تدلوف . طول تنب ايئر جوزت ميهاربإ نب نيدم نأ وهف ؛ ةلقلا دعب مددع ريثكت امأف

 . مثددع 0

 مهقحلامو نيدسفملا ةبقاع اوركذت ىنعملاو (نيدسفملا ةبقاع ناك فيك اورظناوإل هدعب لاق م“

 اليلق منك نإ اور ككلور ةلوقنإ داسملاو نايسحلا نع ركل ارجاز كلذريصيل ؛لاكتلاو ىرخلا نم

 فيك اورظناو) هلوقو ٠ اوعاطأو اوداقنا مهيلع هللا معذ اوركذت اذإ مهنأ هنم دوصقملا (مرثكف

 ىرخلا الإ تسيل نيدرمتملا نىدسفملا ةبقاع نأ اوفرع 1 مهنأ 5 6 (نيدسفملا ةيقاع ناك

 ىلع مهلمح نيمالكلا نيذهنم دوصقملا ناكف ؛ اوعاطأو نايصعلاو داسفلا نع اوزرتحا ؛لاكنلاو

 . اناث بيهرتلاو الوأ بيغرتلا قيرطب ةعاطلا

 دوصقملاو (اوربصاف اونمؤي مل ةفئاطو هب تاسرأ ىذلاب اونمآ مكنم ةفئاط ناكن إو لاق مث

 محب ىتح) هلوق كلذكو ؛ ديد#ت (اوربصاف) هلوقنال « نمؤي مل نمرجزو نينمؤملا بولق ةيلست هنم
 ايندلا ف ربظت دق ةلاخلا هذهو : نيرفاكلا ناوهرابظإو « نينمؤملا تاجرد ءالعإ دارملاو (اننيب هللا

 ركل ف اقر ورطا نماذت داق اندلا ىف ربطت ا ناذ

 ناو د دل فلما و لئلا رولا قعدت مك اح هنأ ىنعي «نيكاحلا ريخ وهورإل لاق م“
 لعجت مأ) هلوق هريظنو , تابوقعلا عاونأب قشلإ رفاكلاو « ةيلاعلا تاجردلاب قتلا نمؤملا صخب

 ) مارا ىف نيدسفملاك تاخلاصلا اولمعو اومأ نيذلا

 نم كعم اونمآ نيذلاو بيعشاي كنجرخنل هموق نم اوربكستسا نيذلا الملا لاقل ىلاعت هلوق

 ذإ دعب مكتلم ىف اندع نإ ابذك هللا ىلع انيرتفا دق نيهراك انك ول وأ لاق انتلم ىف ندوعتل أبانا



 ١ ا/ه ةيآلا «ىرثكف الق تنك ذإ أنار ذاو» ىلاعت هلوق

 1ع هئاطو 4ب ب تس ىذلا ردم كم ةَقَئاط ناك نإو لك َنيدسفملا

 رو سر ضر 12 عادلا هسرتتر ماس ص 1م

 .٠ نكمل دع رعب اي - اوربصات اونو

 5 ةفئاط ناك نإ ا ةيقاع ناك فنك! اورظناو كرثكف اليلق منك ذإ ارورك تا واعر

 7 3 هللا ركب ىتح اوربصاف اونمؤي مل ةفئا 0 را ىلا ا

 العطل لولا ءايشأ ةسنخلا فيلاكتلا نم هركذ مدقت ام ىلإ مض مالسلا هيلع ابيعش نأ معا

 اودعقتالو) هلوقىفو هلوبقنعسانلا اوعنم نأل جال « قحلا جهانمو نيدلا قرطملع اودعقي نأ نم
 اوناكمهنأ ىور . سانلا هكلسي ىذلا قيرطلا لع طارصلا لمحي : لوآلا : نالوق (طارص لكب

 ىلع طارصلا لمحي نأ : ىناثلاو . مالسلا هيلع بيعشب نمأ نم نوفوخمو تاقرطلا ىلع نوساجب

 هلوق ىف ناطيشلاب اودتقتالو ىأ (طارص لكب اودعقتالو) فاشكلا بحاص لاق ؛ نيدلا جهانم

 نأ ىلع ليلدلاو : نيدلاجيهانم نم ناكام لك طارصلاب دارملاو لاق (ميقتسملا كطارص محل ندعقأل)

 اذك ناكمهل دعق لاقي (طارص لكب) هلوقو (هللا ليبس نع نودصتو) هلوق كلذ طارصلاب دارملا

 كناف ؛اهناعمبراقتل عضاوملا هذهىف بقاعتت فورحلا هذهو . اذك ناكم فو ء اذك ناكم لعو

 , ناكملا كذب قصتلا دق وهو : قاصلالل ءابلاف ء اذك ناكمب دعق تلق اذإ

 اودعقتالو : ريدقتلاو ؛ لاخلا لع بصنلا هيلع فطع ام لحو هلحف (نودعوت إل هلوق امأو

 دوعقلا نع مهاهن هنأ : لصاحلاو « هللا ل يبسىف اجوع اوغبت نأ الو هللا يبس نع نيداص الو نيدعوم

 هذه ضعب فطع امل ىلاعت هنأ لعاو . ةثالثلا رومألا هذه دحأب لاغتشالا لاح هللا طارص ىلع

 م راضملا لازنإ كلذب لصحت (نودعوت) هلوقف اهننب ةرياغلا لوصح بجو . ضعبلا ىلع ةثالثلا

 نأب نوكي دقو «هكرت ول امب عفانملاب دعولاب نوكي دقو : راضملاب داعيالاب نوكي دقف ؛دصلا امأو

 . همالك عمسيل لوسرلا ىلإ باهذلا نم هنكمي ال

 عنم ابيعش نأ ةيآلا ند دارملاو تاهيشلاو كوكشلا ءاقلا دارملاف «اجوع اهنوغبتو ل هلوق امأ

 نأ تملع تلمأت اذإو . ةثالثلا قرطلا هذه دحأب قالا نيدلا لوبق نم سانلا اوعنمب نأ نم موقلا

 . ةثالثلا قرطلا هذه دحأب الإ ةلاقم وأ بهذم لوبق نم هريغ عنم هنكمي ال ادحأ

 هللا ماعنإ ةرثك اوركذت اذإ مهنأ هنم دوصقملاو (كرثكف اليلق متتك ذإ اوركذاور) لاق مث

 لمتحي مالكلا اذهو : جاجزلا لاق ؛ ةيصعملا نع دعبلاو ةعاطلا ىلع مهلمح كلذ نأ رهاظلاف مهلع
 هجوو , فعضلادعب ةردقلاب ىرثكو ؛ رةفلادعب ىنغلاب ىرثك و ؛ ةلقلا دعب ؟ددع رثك٠ هجوأ ةثالث



 ةيآلا «نودصتو نودعوت طارصلكب اودعقت الو » ىلاعت هلوق ١

 0 0 6 ا د د رس ل 2ر2

 هل نم [ نم هللا ليبَس ْنَع َنودَصَتَو نودعوت طارص لكب اودع الو

 ند 2

 قاد َناك قيك اورناَو تَكَف الِلَع منك ذإ اوركذاو اج عا ,موغبتو

 ؟دوه ةروس ىف اك نازيملاو لايكملا لقي ملو «نا 5 ناكل لاه كفك «ىاثلا لا ؤسلا)

 الاع 1 ىشلا لاك نك 01 ناكل وهز ليغ هل. نيكلا رادار: بانوجلاو

 نم هموق عنه امل هنأ دارملاو (مهءايشأ سانلا اوسخبت الو) هلوق : عبارلاو . هب شاعي امل شيعلا

 عنملاهيف لخديو . هوجولا عيمجب صيقنتلاو سخبلا نم كلذ دعب مهعنم نزولاو ليكلا ىف سغبلا
 اخلاو .ليحلا قيرطبلاومآلا عازتناو . قيرطلا عطقو . ةوشرلاذخأو « ةقرسلاو بصخلا نم

 اهاضر ريغب سانلا لاومأ ذخأ ناكامل هنأل كلذو (امحالصإدعب ضرألا ىف اودسفت الو) هلوق

 ا قااودسف الو) هدعب لاق مرج ال , داسفلا نامجوي امهو . ةموصخلاو ةعزانملا بجوي

 ضراألاف اودسفت الو) ليقف اهوجو هيف اوركذو . ةملكلا هذه ريسفت قبس دقو (اهحالصإ دعب
 هيدارأ: ليقو . داسفلا هعبتي كلذ نآل ؛ نزولاو ليكلا ىف سخبلا ىلع اومدقت نأب (اهحالصإ دعب

 عنم (مهءايشأ سانلا اوسخبت الو) هلوق : ليقو . همومع ىلع ظفلل المح اداسف ناكام لك نم عنملا

 ةعماج ةيآلا نوكت ىتح نيدلا دسافم نم عنم (ضرأألا ىف اودسفت الو) هلوقو ايندلا دسافم نم

 ضراآألا تحلص نأ دعب : ليق (اهحالصإ دعب) ىنعم ىف اوفلتخاو ؛ نيدلاو ايندلا دسافم نع ىبنلل

 دارملا : ليقو . ةحلاص تراصدقو « داسفلا نع مهاهنف « هنم اهولخي ةدساف تناكنأ دعب ىنلا ءىجمب

 ىلإ عجري ةسؤخلا فيلاكتلا هذه لصاحو « مهف معنلا ريثكتب هللا امحلصأ نا دعب اودسفت ال نأ

 لخديو ؛ هللاقاخ ىلع ةقفشلاو « ةوبنلاو ديحوتلاب رارقالا هيف لخديو « هللا ىمال ريظعتلا نيلصأ

 عفنلالاصيإ : لوقي ىلاعت هناك« ءاذيالا كرتىلإ عجري اباصاحو ؛ داسفالا كرتو . سخبلا كرت هيف

 (مكلذ) لاق . ةسخلا هذهركذ امل ىلاعت هنإ 5 0ك عاملا كك امأاوا ردعم 0 ىلإ

 كرا :ةازلار زحل نمو متتك نإ ةرخآلا ىف مكل ريخ ملا وال يلا دعا ةرانغإ علو

 قدصلاو ءافولا مكنم اودلع اذإ سانلا نآلل ىنعملا ف لاملا بلطف مكل ريخ داسفالا كرتو سغبلا

 متتك نإ ادب تالا مكلا رهأتراكفا مكعم تالماعملا ىف اوبغر ؛ ةنامآألاو

 : ىاوقا قإ ل نيقدعم

 امتوغبتو هب نمآ نم هللا ليس نع نودصتو نودعوت طارص لكب اودعقت الو ل ىلاعت هلوق



 ١ا/م# 2 ةيآلا هللا اودبعا موقاي لاق ابيعش ,هاخأن يدم ىلإو» ىلاعتهلوق

 مههأربا نب نيدم نب بيون نب بيعش : وهو هدالوأ نمبيعشو.مي و 2 لاقي 5 ةليبقلل مسا

 نها للح

 ةدايعب مثرمأ هنأ : لوألا : ءايشأب ةيآلا هذه ىف هموق أ هنأ بيعش نع ىكح ىلاعت هنأ ملعاو

 مكلام هللا اوديعا) لاقف . ءايبنالا عيمج عئارشف ربتعم لصأ اذهو ؛ هللا ريغ ةدابع نع مهابنو هللا

 نم دارملا .نازكي نأ تحتأو (ركبر نم ةنيب مكتءاج دق) لاقف ةوبنلا ىعدا هنأ : ىناثلاو (هريغ هلإ نف

 ةيالا هذهف ءاينال ائينتم ناكل الإو : اهنم ةوبنلا ىعدمل دبال هنآلاءةزجعملا انهه ةنيبلا
 سيلف تناك ع اونألا ىأ نم ةزجعملا كلت نأ اماف . هقدص ىلع ةلاد ةزجعم هل تلص> هنأ ىلع تلد

 بحاص لاق . انلوسر تازجعم نم ريثك ىلع ةلالدلا نآرقلا ف لصحب مل !؟« هيلع ةلالد نآرقلا ىف

 اضراره نيتلاكواج اًضعلا كلم ىرءاماصغ لللع لإ عفد هنأ : بيعش تازجعم نمو : فاشكلا

 مالا ناكف .:كنمن اهتتظو.دقو ضان ةاوشاابف اداالاوأ دلك ةانغاللا هدلع نا ىلا الك

 ىموم نرأل . مالا هيلع بيعشل تازجعم تناك لاو>اآلا هذهو : لاق مث . هنع ربخأ اك

 . ةلاسرلا ىعداام تقولا كلذ ىف

 نأ اندنع نآل كلذو . ةلزتعملا نيبو ءانباصأ نيب فلتخم لصأ ىلع ءانب مالكلا اذه نأ معاو

 ؛ ىحولا لاصيإ لبق تازجعملا عاونأ هيلع هللا رهظي نأ زوجي «كلذ دعب الوسرو ايبن ريصي ىذلا

 ىلا لاو> الاف ؛ زئاجريغ ةلزتعملا دنعو « زئاج اندنع صاهرالا اذهف « ةوبنلل اصاهرإ كلذ ىمسيو

 بيعشل تازجعم ةلزتعملادنعو « مالسلا هيلعىمومل تاصاهرإ اندنع ىه فاشكلا ب>اص اهاكح

 (نازيملاو ليكلا اوفوأف) لاق هنا : ثلاثلاو . زئاج ريغ مهدنع صاهرالا نأ امل

 الابقا دسافملا عاونأ نم عون ىلع نيلبقم مبموق اوأر اذإ مالسلا مييلع ءايبنآلا ةداع نأ لعاو

 بيعش موق ناكو « عونلا كلذ رع مهعنمب اوأدب دسافملا عاونأ رئاس ىلع مهللابقإ نم رثكأ

 (نازيملاو ليكلا اوفوأف) لاف ةعقاولا هذه ركذي أدب ببسلا اذهلف « فيفطتلاو سخبلاب نيفوغشم

 : نالاؤس انههو

 لولعملاك ليكلا ءافياب سمألل نوكت نأ بجوت (اوفوأف) هلوق ىف ءافلا «لوالا لاؤسلا)

 ظ ؟هيف هجولا فيكف (مكبر نم ةنيب مكتءاج دق) هلوق وهو هركذ قبس امع ةجيتنلاو

 حبقتسم ىمأ وهو . ليلقلا ءىثلاب ةنايخلا نع ةرابع فيفطالاو سخبلا لوقي هناك :باوجلاو

 رذغ هيف 5 قبب ملف ؛ ةمرحلا ةبجوملا ةعيرشلاو ةنيبلا تءاج دق كلذ عمو « لوقعلا ىف

 (ليكلا اوفوأف)



 ةيآلا هللا اودبعا موقاي لاق اييعش مهاخأ نيدمملإ ود ىلاعت هلوق 2 1/؟

 معة © ١ 0-26

 دق هريغ هلإ نم كَل ام هلا اودبعا موق لف ايش م هاخأ يدم لإ
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 مك نإ مل ريح لد اهحالصإ دعب ضرألا ىف اودسُف الو
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 ةرخآلا ب اذع نوركذي ةصقلا هذه عامسدنعف ؛ كلذ نم مودأو مظعأ ةرخآلا ب اذع نإ : انلق

 . اريذحتو ارجز كلذ نوكيو : لاصتتسالا باذع ىلع ةبنؤم

 : ةفينح وبأ لاقو . دحلا بجوت ةطاوللا نأ : هنع هللا ىضر ىعفاشلا بهذم 4ة يناثلا ةلأسملا)

 طول ةعيرش ىف تبث هنأ : لوآلا : هوجو نم ةيآلا هذه جتحي نأ : هللا همحر ىعفاشللو . هيجوتال

 ىف رهظي ملو , خسانلا نايرط رهظي نأ الإ ؛ءاقبلا تباثلا ىف لصاللاو « ىطوللا مجر مالسلا هيلع

 كاررأر لاك هل وف ناثلا "هتاف كاوقلا تجوف مكحلا اذه خسان مالسلاو ةالصلا هيلع دمع عرش

 . انيلعةجح انلبق نم عرشنأ ىلع لدت امنأ ةيآلا هذهريسفت ىف انيب دق (هدتقا مهادهف هللا ىده نيذلا

 قبسام ةبقاعلا هذه نم دارملا نأ رهاظلاو (نيمرجملا ةبقاع ناك فيك رظناف) لاق ىلاعت هنأ : ثلاثلاو

 روك ذملا وه كلذ نآل , طولموق لمع نولهعينيذلا  نيمرجلا نمو . مهلعرجحلا لازنإ وهو هركذ

 لمعلا كلذ لمعي نمىلع ةراجحلا هللا رطمأ فيكر ظناف : ةيآلا ريدقت راصف « هيلإ فرصنيف قباساا

 ؛ محلا كلذل ةلع فصولا كلذ نوكىلع لدي . بسانملا فصولا بيقع محلا ركذو ء صوصخلا

 ترهظ اذإو ء. صوصخلا رجازلا اذه لوصحلا ةلع صوصخلا مرجلا اذه نوك ىضتقت ةيالا هذهف

 . ةلعلا هذه تاصح امنيأ ركحلا اذه لصحي نأ بجو . ةلعلا

 مكتءاج دق هريغ هلإ نم كلام هللا اودبعا موقاي لاق ابيعش مهاخأ نيدم ىلإو + ىلاعت هلوق

 دعب ضرألا ىف اودسفتالو مءايشأ سانلا اوسخبت الو نازيملاو ليكلا اوفوأف مكبر نم ةب

 نين ةمرؤم متن < نإ مكل ريخ مكلذ اهحالصإ

 انركذو (ابيعش ماخأ ن يدم ىلإ انلسرأو) ريدقتلا نأ انركذ دقو . ةسماخلا ل 5 نأ ملعا

 | هنااا 6 ردا ا رات وا كنف هوجل ولا ان ركذاو.+ نيدلا قبال يسنلا ف تناك ةوخآألا هَذه نأ

 راص نيدمو ؛ مالسلا هيلع ميهاربا نب نيدم دالوأ مهنأ ببسب ةليبقلا مسا هنإ : ليقو , دلبلا مسا 1



 اؤا/لا» 2 ةيآلاعنيراغلا نم تناك هتأرما الإ هلهأو هانيجنأف» ىلاعت هلوق

 : ارطم مهلعانرطمأ و نيرباَغلا ن نم جلتاومتأ ا الإ 1 هانيحتأف

 ا نيمرجلا ةبقاع 3ك تكلف

 ىمسي مثلا نع دعبلا نأ : ىناثلاو . رهطت دقف هكرت نف « ةساجنلا عضوم ىف فرصت لمعلا كلذ نأ

 سانأ) اولاق امنا مهنأ : ثلاثلا . ماثالاو ىصاعملا نع نودعابتي ىأ (نورهطتي) هلوقف ةراهط

 ضعبل ةقسفلا نم ناطيشلا لوقي 5 « شحاوفلا نم مهرهطتو مم ةيرخسلا ليبس ىلع (نورهطتي
 . دهزتملا اذه نم انوحرأو فشقتملا اذه انع اودعبا : مهظعو اذإ ءاحلصلا

 4« نير باغلا ند تناكهتأ ما الإ هلهأو هانيجنأف ل ىلاعت هلوق

 هنيد اولبق نيذلا هعابتأوهراصنأ هلهأ نم دارملا نوكي نأ لمتحي (هلهأو هانيجنأف) هلوق نأ ملعا

 (هتأرما الإ) هلوقو . هاتنبا دارملا : سابع نيا لاق ..بسنلاب هب نيلصتملا دارملا نوكي نأ لمتحاو

 جوزلا نآل اهجوز ىنعمب ةأرملا لجر :لاقيو . هتجوز ىنعمب لجرلا ةأرما : لاقي . هتجوز ىأ

 ؛ ماعلا مسالاب لجرلا ىلإ تفيضأ اذاف ؛ لجرلل كلاملا ةلزنمب ةأرملا تيسيلو ءاحلا كلاما, ةلزتمم

 . ةيجوزلا فرعت « ماعلا مسالاب ةأرملا ىلإ فيضأ اذإ لجرلاو؛ حاكنلا كلمو ةيجوزلا تفرع

 : ىلذحلا لاق . قبو ثكم اذإ « اروبغ ربغي ءىثلا ربغ : لاقي (نيرباغلا نم تناك ) هلوقو

 عبتتسم قحال ىلا لاخأو 2بصان شيعب ممدعب تربغف

 اوكردي لو اهنع اوعب نيذلا نم ىأ . ةاجنلا نع نيرباغلا نم تناكامنأ : ةيآلا ىنعم تيب ىنعي

 طول عم رست ملاهنأ دارملا نوكي نأ زوجيو « كردي مل ىأ . آلا اذه ربغ نالف لاقي . ةاجنلا

 . باذعلا عضوم وه ىذلا عضوملا كلذ ىف تيقبو هنع تفلخت لب ؛ هلهأو

 : ممرطمأو ء حصفألوآلاو ء ترطمأو ءامسلا ترطم :لاقي («ارطم مهلع انرطمأو إل لاق مث

 هنأ ليلدب ءامسلا نم ةراجح مهيلع رطمأ ىلاعت هنأ دارملاو « مملع رطمأ كلذكو ءاباذعو ارطم

 (ليج نم ةراجح مييلع انرطمأو) ىرخأ ةيآ ىف لاق ىلاعت

 : ناتلأسم هيفو « نيمر جلا ةبقاع ناك فيك رظنافإ) لاق م“

 دارملا نأ الإ مالسلا هيلع لوسرلاب اصوصخم ناكناو ظفللا اذه رهاظ (ىلوألا ةلأسملا))

 . اورجزنيف كلذب اوريتعيل نيفلكملا رئاس

 ؟!لاصتتبسالا.ثادع نم اوَمَأ دقو. كاذب نووي تك + لبق ناذ



 ةيآلا كتي رق نم موج رخأ اولاق نأ الإ هموق باوجناكامود ىلاعت هلوق ١

 مدا ةهر دن ملل وع د رت رى | هه ا خت 2 تع طابا اد

 سانا مهنإ مكتيرق نم مثوجرخا اولاق نا | وت بارع .ناناراظو

 27 اح سر

 م هيت

 لجرلا عقاو اذاف . ىنلل بذجلا ةديدش ةوق محرلا ىف عدوأ ىلاعت هنا (سداسلا هجولاو)ل

 لصحي ملفلجرلا عقاو اذإ امأ . لصفنيو الإ ىراجلا ىف ىلا نم ءىش قبي ملف ء بذجلا ىوق ةأرملا

 أزجأ نم ءىث قييف « بذجلا لمكيال ذئئيحو « ىنالل ةيذاج ةوق لوعفملا نم نيعملا وضعلا كلذ ىف
 ةميظعا|ماقسالاو ةديدشلا ماروالا هنم داوتيودسفيو نفعيو « لصفنيالو ؛ ىراجملا كلت ىف ىلا

 لمعلا اذه حبقل ةبجوملا هوجولا ىه هذهف « ةيبطلا نيناوقلاب الإ اهتقرعم .ركمال ةدئاف هذدو

 ىلعالإ نرظفاح مهجورفل مث نيذلاو) لاق ىلاعت هنأ : لوقي نيدلا ىف افيعض ناك نمضعب تيأرو

 ىثأ وأ اركذ ناكءاوس اقلطم كولمملا ءطو لح ىضتقي كلذو (مهناميأ تكلماهوأ مهجاوزأ

 هلوقو (نيملاعلانم ناركذلا نوتأتأ) ىلاعت هلوقب مومعلا اذه صصختن انا لاقي نأ نكمب الو : لاق

 نم معأ امهنم دحاو لك نيتبآلا نيتاه نآل لاق (نيملاعلا نم اهب مكقبسام ةشحافلا نوتأتأ)

 اضيأو « ىنأن وكيدقو « اركذنوكي دق كوامملا نآل كلذو ؛ هجو نم صخأو ؛ هجو نمىرخالا

 امهادحإ صيصخت نكي ١ كلذك رمألا ناك اذإو « اكوام نوكيال دقو « اكوام نوكي دق ركذلا

 تكلمام وأ مهجاوزأ ىلعالإ) هلوق نآل . بناجلا اذه نمحيجرتلاو . سكعلا نم ىلوأ ىرخالاب

 نم ىلوأ مالسلاو ةالصلا هيلع دم عرشو ؛ ءايبنالا رئاس عرش طول ةصقو ؛ دم عرش (مهناعأ

 ' فارستلل ىلطم كلما اضيار زكا دال عفانه ا ىف لصألا اضيأو ؛ ءايبنالا نم همدقت نم عرش

 ةمرح دمع نيد نم رهاظلا رتاوتلاب تبث دقو ؛ لامتحالا عضوم ىف لبقي اما لالدتسالا هل لقف

 . الطاب ناك« رتاوتملا لقنلا ةلباقم ىف عقو اذإ لالدتسالاو « هنم عنملا ىف ةغلابملاو « لمعلا اذه

 متنأ : مهل لاق هناكىنعلاو (نوفرسم موق متنأ لبزإ مهل لاق هنأ طول نع ةياكح ىلاعت لاق مث

 . فارسألا اذه ىلع ؟كمادقإ اضيأ مكنم دعبي الف « لامعألا لك ىف نوفرسم

 (نورهطتي سانأممنإ متيرق نم مثوجرخأ اولاق نأالإ هموق باوجناك امو ىلاعت لاق مث

 نم طول ل ١ اوجرخأ) لاق ةروسلا هذهريغ ىفللاعت هنال , هعايتأ واطول اوجرخأ هنم.دارملاو

 ىذلا لمعلا نع مهاهن نم جارخإ ىف اوعس امنا مهنأرهاظلا نآلو (نورهطت, سانأ مهنإ مكتبرق

 : لوألا : هوجو (نورهط#,) هلوق ىفو « هموقو اطول الإ سيل ىهانلاكلذو ؛ هنوديريو هنومتشي



 +ةف ذل «ءاسذلا نود نم ةوهش لاجرلا نوتأتل مكنإ» ىلاعت هلوق

 لكل اذه حبقل ةبجوملا هوج ولا ن نايب ىف 4 ةثلاثلا اكرر

 ليصفتلا ىلع هوجولا ديدعت ىلإ هيف ةجاح الف : عابطلا ف ررقملا ركل لمعلا اذهحبق نا ملعا

 نال دلولا لوصح نع نوزرتح سانلا 0 اهوأ : ةريثك هيف حبقلا تابجوم لوقت م“

 عاقولا لعج ىلاعت هنأ الإ ..بسكلا.ىف نسفتلا :باعت] و لاكملا تلطا لع ناتدألا لئع ةلوظح

 لصحي ذئنيحو « عاقولا ىلع مدقي ةذلاا كلت بلطب ناسنالا نا ىتح « ةميظعلا ةذللا لودحل ايدس

 ناسنالاهبشك« عاقولا ف ةذللا عضوف ؛ عونلاعطقني الو لسنلا قبب قيرطلا اذجو ٠ ىبأ مأ ءاش دلولا

 ناويحلا كلذ هيبتشي ائيش خفلا كلذ ىف عيضي ناو دبال هناف « تاناويحلا ضعبل خفلا عضو ىذلا

 ناويحلا هيبتشي ىذلا ءىشلاعضو هبشي عاقولا ىف ةذللاعضوف ؛ خفلا كلذىف هعوقول اببس ريصي ىتح

 . عاوناألا فرشأ وه ىذلا ىناسنالا عونلا ءاقيإ هنم دوصقملاو « ضفلا ىف

 « .دلولا ىكإ ىضفتال قيرطب ةذللا كلت ليصحت نم ناسنالا نككمت ول: لوةنف اذه تبث اذإ

 بجوف ؛ هللا كح فالخ ىلع كلذو ؛ لسذلا عاطقنا ىلإ كلذ ىداألو « ةبولطملا ةمكحلا لصحت مل

 . دلولا ىلإ ىضفملا قيرطلاب ةذللا كلت لصحت ىتح ءاعطق همي رحتب مكحلا

 ركذلا راص اذاف  لاعفتالا ةنظم ةثونآلاو  لعفلا ةنظم ةروكذلا نأ وهو «ىاثلا هجولاوإل

 . ةيحلالا ةمكملا سكع ىلعو « ةعيبطلا ىضتقم فالخ ىلع كلذ ناك« العاف ىثنالاو « العفنم

 هشيم ريشا لانبقالا ناكاذإ ىو لاك نت هولا نسم لاغتشالا (ثلاثلا هج ولاور)

 ؛ ةوبشلا ءاضق ىوسىرخأ ةدئاف ديفي هادو ةوهشلاءاضق نكيلف ؛ ةوهشااءاضقىوس ىرخأ ةدّئاف

 ركذلا نم ةوبشلا ءاضق امأف . عاونالا فرشأ وه ىذلا ىناسنالا عونلا ءاقبإو دلولا لوصح وهو

 « ةيناسنالا ةزيرغلا نع اجور خو ء مئاملاب اهشت كلذ ناكف : ةوهشلا ءاضق درج الإ ديفيال هناف

 : حبقلا ةياغ ىف ناكف

 بيعلاو ؛ مظعلاراعلا باجي فق بي هناالإ « لمعلاك لذي ذتلي لءافلا نابه «عبارلا هجولاو ل

 ةسيسخ ةذإ لجل ىضريال لقاعلاو « رهدل ادبأ هنع بيعلا كلذ لوزبال هجو ىلع لوعفملاب للهاكلا

 . ريغلاب قابلا مثادلا بيعلا باحيإ « لالا ىف ةيضقنم

 ىدؤي امبرو « لوعفملاو لعافلان ب ةوادعلا ماكحتسا بجوب لمع هنا 4 سماخلا هجولاو)

 لكب هئاكنا باحيإ ىلع وأ « هتيؤر دنع هعبط رفني هنا لجل لعافلا لتق ىلع لوعفملا مادقا ىلإ كلذ

 ةدوملاو'ةفلآلا ماكحتسا بجو هناف « ةأرملاو لجرلان يب لمعلا اذه وصح امأ . هيلع ردقب قرط

 6 1و الإ )و ككل اجاررأ مكسفنأ نم مكل قلخ) ىلاعت لاق اك« ةريبكلا ملاصملا لوصحو

 (ةمحر و ةدوم

 ؟,» دفخر  6١4



 ةيآلا «ءاسنلا نود نم ةوهش لاجرلا نوتأت) ؟نإ» ىلاعت هلوق و

 هز م ه2 هاى 2 هذ

 «8ا2١ فوفرسم موق متنأ لب تلا نود نم ةوهَش لاجل َنوَُتل م 0ك

 بك م هناف . هتفخل حونو طول فرص اهإ : نويوحنلا لاق . ةعبارلا ةصقلا وه اذه نا معا

 ىفو ؟ حبقلا ىف ةيدامملا ةئيسلا نولعفتأ (ةشحافلا ن ردانأر طم زل نكس وهز فرحا ةيدلت نم

 : ناثح هيفو (نيملاعلا نم ل أم مكقبسام) هلوق

 ىنعم ةدافإو « ىنلا ديكحوتل ةدئازىلو ألا (نم) فاشكلا بحاص لاق «لواآلا ثحبلاإل

 . كل ل لا نا الا

 ىلإ ةيعاد ةوهشلا نا عم (نيملاعلا دحأ نم اهب مكقبسام) لاقي نأ زوجي فنك : لق ناذ

 01201 كلا كلذ

 هراذقتسا مهنمريثكلا ىف زاجاذاف . لمعلا كلذ رذقتسي سانلا نم اريثك ىرن ان كارل

 هجو هيفو « هيلعراصعالا كلت لهأ نم دحأ مدقيال ثيحب راصعالا نم ريثك ءاضقنا اضيأ دعبي مل

 امم لمعلا كلذ ىلع ةيلكلاب لابقالاو . لمعلا كلذ ىلع اولبقأ مهتيلكب مهلعل : لاقي نأ وهو ؛رخآ

 نوحكنيال اوناكو « مهرابدأ ىف لاجرلانوحكني اوناك: 3 لاق . ةقباسلا راصعالا ىف دجوي مل

 . ضعبب مهضعب لعف ى> مهف كلذ مكحتسا : س : نيا نع ءاطع لاق هاب كالا

 11 نإ روجر مهل خيبوتلا ىف اهياشم نران نأ رارخ ( 3 ه) هلوق (ىلاثلا ا

 ءاشلا لاقو (راهنلا هنم خلسن ليللا مل ةآو)ىلاعت هلوةك « ةشحافلا ةفص

 ىبسي مبثللا ىلع رمأ دقلو

 («( نوف رسم موق متنأ ا قلا كرد ند هور لاح رأا توناك مكدتأ) لاق مث

 : لئاشم ةفر

 قتسكي نأ عفان بهذمو فلألا رسكب (ركنإ) مصاع نع صفحو عفان ف (لوالا ةلأسملا)

 ؛ةينالانيبو ةدودمريغ ةزمه ( مكنتأ) ريثك نبا أرقو ..نآرقلا لك ىف ىاثلا نم ىلوآلاب ماهفتسالاب

 قدك لإ لظاألا ا ومم نوقانلاو. ةيناثلا نيبو « فيفختلاب ةدودمب ةزمجب ورمع وأ أرقو

 نيماهفتسالا نم دحاو لكو (ةشحافلا نوتأتأ) هلوقا راكنالا هانعم اماهفتسا اذه ناك مهفتسا نم

 . ءىث ىلإ اهمامت ىف جاتحتال ةلقتسم ةلمج

 « ردصملاىلع اهياصتناو ةوهش ىبشي ىبش ديز وبأ لاق.ردصم (ةوهش) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 . لاحلا عقوم عقو ردصم اهنا تلق تْدش ناو ؟ةوهش ن وهتشتأ هانعم (لاجرلا نوتأتأ) هلوق نآل



 0 كلا رن وتأتأ ةقاوقل الاه ذإ الط اود لاسنلل

 كلل - تحل صرب يع اح

 نم دنحأ ن 9 ب مُكَقبساَم ةَمحاَقْلا تونأَت نأ هموُقل لَ ذِإ ًطوُأَو

 2 مال س6

 «م.0 نيملاعلا

 مويلا ىف اورمحا منأ ىوربيام وهو « باذعلا راث ١ اهرحن ىلع مهمادقإ دعب اودهاش املف ؛ اهورح

 تازجعملا كلت ةدهاشم عف . ثلاثلا مويلا ىف اودوسا مث , ىناثلا مويلا ىف اورفصا مث «لوألا

 لقاعلا قبي نأ لمتحي له « مالا رخآىف ديدشلا باذعلا لوزن اودهاش مث « سمآلا لوأ ىف ةرهاقلا

 ؟ هنم بئات ريغ هرفك ىلع ًارصم لاو>ألا هذه عم

 لوزنف ًاحلاص نوبذكي اوناك تامالعلاكلت اودهاش نأ لبق مهنإ : لاقي نأ لوآلا باوجلاو

 نوكت نأ نع اوجرجو::فيلكتلا دح وع كلذ انه اوج رح تام العلا ا ودهاش الف © تاذكلا

 . ةلوبقم متبوت

 ليلدلاو . اوتام نأ دعب منع ىلوت هنأ : لوألا : نالوق هيفو « مهنع ىلوتف إل ىلاعت لاق م“

 هنأ ىلع لدف ؛ بيقعتلا ىلع لدت ءافلاو (مهنع ىلوتف نيم اج مثراد ىف اوحبصأف) لاق ىلاعت هنأ هيلع

 هطاخشا ليادب « مموملبق مهنعىلوت مالسلا هيلع هنأ : قالا مهموثج دعب ىلوتلا اذه لصح

 لدي كلذو (نيحاناا نوبحال نحل مكل 00 موقلا

 نوفصوب ال تاوماللاو (موقاي) مهل لاق هنأت هاك اح نوال و ايحأ مهنوك ىلع

 :ىناثلاو . دوقفم تملا قح ىف كلذو. « ماَيقلاب لالقتسالا نم موقلا ظفل قاقتشا نآل « موقلاب

 نوبحتال نكلو) لاق هنأ : ثلاثلاو . زوحيال تيملا باطخو كئلوأ عم باطخ تاملكلا هذه نأ

 لوقي دق : لوقنف هنع باحينأ نكمي و  مهيف ةبحلا لوصح ممصي ثيحب اون وكي نأ بجيف (نيححانلا

 ىخأاي , كالحلا ىف هسفن تل, ىتح ةحيصنلا كلت لبقي ملف ؛ هحصن دق ناكو تيم وهو هبحاصل لجرلا

 نآل امإ مالكلا اذه ركذفف ةدئافااو ءانهه اذكف « عنتمت لذ كتعنم كو لبقت لف . كتحصن كذنم

 ببسي هبلق قرتحا هنأ لجأل امإو . ةقيرطلا كلت لثم نع رجزنيو هبربتعيف ءايحالا ضعب هغمسي
 كلت رثأ هيلع فخي : ليقو . هبلق نع ةيضقلا كلت تجرف مالكلا كلذ ركذ اذاف . ةعقاولا كلت

 انيبنن اك« نيم اج مهنوك دعب مهطاخ مالسلا هيلع احلاص نا : وهو ؛ رخآ اباوج اوركذو « ةبيصملا

 مهنم عمسأب متتأامد لاقف . فيجلا ءالؤد عم ملكت : ليقف . ردب ىلتق بطاخ مالسلاو ةالصاا هيلع

 «باوجلا ىلع نوردقيال مهنكل

 4«نيملاءلا نم دحأ نم اهم كقبسام ةشحافلا نوتأتأ هموقل لاق ذإ اطولورإ ىلاعت هلوق



 ةبآلا «نيمناج مهراد ىف اوحبصأف ةفجرلا مهتذخ و ىلاعت هلوق ١

 مهنم دحأو لكلام رادلاب دار أ لآ (موابخ ىف) لاقق ىرعأ ةيآ ىف عمجو « نيزاربلا دال ترصو

 8 لبالل كوربلا ةلزنع )2 ريطلاو نسانلل موثجلا : : 1 لاق (نيماج) هلوةو.هل نحل املا هلزئ نم

 نيدماخنيمتاج اوحبصأ مهنأ : ىنعملاو « ليللاب هنوكس لاحف ضرألاب ادطال هعوقو وهريطلا موج

 ىتلا ةمثجلا هنمو ؛ ءىشب نوسحبالو مهب كارحال دوعق ىأ . مْثج سانلا : لاقي «ىومنوكر حتيال

 مث ؛ دوزلاو نوكسلا نع ةرابع موثجلا نأ تبثف ؛ ىمرتل طبرت ىتلا ةميهبلا ىهو « اهنع ىبنلا ءاج

 « بكرلا ىلع نيمتاج اوتامو مهمولق تعطقت هميظعلا ةحيصلا اوعمس امل : لاق نم مهنف « اوفلتخا

 : ليقو . دامرلاك اوراصو اوقرت-اذ مهلا ةقعاصلا تلصو ليقو ؛ مههوجو ىلع اوطقس لب ليقو

 5 زاك انههو : براقتم لكلا 2 صح ىلع مضعإ ال مهياع باذعلا لاوزت كليع لب

 تنك نإ اندعت امب انتئا حلاصاي) اولاق مهنأ مهنع ىكح امل ىلاعت هنأ «لوآلا لاؤسلا)

 مهتذخأ ةفجرلا نأ ىلع لدي اذهو بيقعتلل ء افلا و (ةفجرلا 0 للاكل لاق (نيلسرملا نم

 ىف اوعتمت لق) ىرخأ بأ ق لاف لاك اعل ةكا اللا! و مالكلا كلذ اوركذام سقع

 ا كلذ مايأ هن اك مراد

 لاؤسلا لازف هبيقع لصح هنأ هيف لاقي دق ةليلق ةدمب ءىثلا بيقع لصحح ىذلا نأ : باوجلاو

 ىف تفلتخا دق نآرقلا ظافلأ نأب تايآلا هذه ىف نيدحلملا نم موق نعط (ىناثلا لاؤسلاإ)

 . ضقانتلا بجوي كلذ نأ اومعزو ؛ ةحيصلاو ةيغاطلاو ةفجرلا ىهو : ةعقاولا هذه ةياكح

 ذآ 2 ع رانا و ناك ا رع هدو ىاجام كلل مسا . ةيغاطلا : لسموبأ لاق : باوجلاو

 نإ) ىلاعت لاقو . توغاطلاو ةيغاطلاب ىتاعلا كلملا نومسي نودلسملاف « ةغلابملل هب ءاهلا قحلأو

 دو * تبذك ) ىلاعتلاقو . ةيغاطو 0 ًاناجط ىغط : لاقيو (ىنغتسا كلر نأ ىغطيل ناسنالا

 ىبف.ةفجرلا امأو ء دحلا نع زواجتوبلغ ىأ (ءاملا ىنط امل. انإ) ناويحلا ريغ ىف لاقو (اهاوغطب
 :ةحيصلاامأو 2 اهلع ةيغاطلا مسا قالطإ دعبي ملف 3 ناجع نع ةجراخ ةكر> ىهو 08 ضر ةلولزلا

 كلذكو ةلزلزلا اهتأ بلاغلاف « ةقعاصلاامأو . ةلئاحلا ةميظعلا ةحصلانع كفننال ةلزازلانأ بلاغلاف

 . نعاطلا هلاقام لطبف (ةرهاسلاب مهاذاف ةدحاو ةرجز ىه اماف) ىلاعت لاق ةرجزلا

 برق ةرهاق ةزجعم كلذو ةرخصلا نع ةقانلا جورخ اودهاشدق موقلا نأ م ثلاثا لاؤسلا)

 0 ناك ىذلا هال نأ اودهاش ا 3 اذا نم ةزجعملا هذه ةدهاشم دنع نيفاكملا لاح

 ًاضيأكلذو « ىناثلا مويلا ىف ةدحاولا ةقانلا كلتل ًابرش ناك. نيمويلا دحأ ىف ماوقاألا كئلوأ لك

 نإ ديدشلا باذعلاب مهدعوت دق مالسلا هيلع اص ناكو : اهورحن امل موقلا نإ م“ « ةرهاق ةزجعم



 و ةيآلا «مهبر ىمأ نع اأو وتدعو ةقانلا او رقعف» ىلاعت هلوق

 ”دلملا لاق هوا , ؛ مهتبيه نم بواقلا "ىلتمت نيذلا موقلانع ةرابع "الملا نأ ان 0 نأ ردع

 نمآ نمل) هلوقو « هب اونمآ نيذلا نيك اسملا ديري ء اوفعضتسا نيذلل هموق نم اوربكتسا نيذلا مثو

 ممنوكب رافكلا كئلوأ فصو هنأ مع ءاو . نونمؤملا مهنأل (اوفعضتسا نذل هلوق نع لدب (مهنم

 اوبجوتسا لعف نيربك دسم 6 :وكو « نيفعض:سم منو وكب نينمؤملا كئلوأ فصوو « نيربكتسم

 العف سيل اذهو « مثرقحتسي و مهفعضتسل مثريغ نا كم نيمعض ميش ندم للا نال مذلا هب

 مهنورةحتسي نيذلا ىلإ دئاع مذلا لب ٠ مبقح ىف مذ ةفص نوكي ال وهف « مريغ نع لب مهنع ارداص
 نوفءضتملالاقف طاصلاحنع نيفعضتسملاا ولأس نير يكتسملا ءالؤه نأىلاعت ىكحم . مهو فعضتسإ و

 2 حلاص هداج ام نووفاكنج لثة نوؤكشل اصدب ءاج امب نوةدصم ناونقوم نحن

 دلوت انعإ نابكتملالا نال كلذتو لعل نمت دل نأ تاي هن جتحام مظعأ نم ةيآلا هذهو

 هاجلا ولالا ةرثك نأ ىلا دتنيف.امهلق نم: صح افا ع سالاو :ماجلاز لال[

 قيدصنلاو ؛ ناميالا ىلعمبلمح هاجلا ولاملا ةلقو . رفكلاو ؛راكنالاو « ءابالاو « درغلا ىلع مبلمج

 . ىنغلا نم ريخ رقفلا نأ ىلع لدي كلذو « دايقنالاو

 « ريعبلا بوقرع فشك « برعلا دنع رقعلا : ىرهزالا لاق (ةقانلا اورقعف ل ىلاعت لاق م

 دنسأهنأ ٍلعاو . ببسملا ىلع ببسلا مسال ًاقالطإ رحنلا ىلع رقعلا قلطأ رحنلل مو عت 5 تب
 مئلعف متنأ : ةميظعلا ةليبقلل لاقي دقو « مهضعب الإ هرشابام هنأ عم مهاضرب ناك هنآل . مهعيمج ىلإ رقعلا

 . مهنم دحاوالإ هلعفام هنأ عم اذك

 تاع رابح : لاقي ةنمو . يكس اذإ 12 ودمر اع : لاقت ( ممر مأنع اوتعو إل لاق م“

 نع اوربكتسا هانعم : لوألا : ناهجو (مهمر رمأ نع) هلوةىفو لطابلا ىف ولغلا ودعلا : دهاجم لاق

 هلوق وهو مالسلا هيلع ملاص ناسل ىلع ميلا هللا هلصوأ ىذلا وه سمألا كلذو مهبر ىمأ لاثتما

 أ ناكف ؛ مهءر صأ نع مثوتع ردصو ىشملا وكي نأ : ىاثلا (هللا نسرأ فكان اع 1

 انتثا ملاصاي اولاقو) عوبتم عونمملا : لاقي اك «وتعلا كلذ ىلع مهمادقإ ىف ًاييس راص ابكرتب مهبر

 هنع ربخأ ام لكى هل نيبذكم اوناك مآل ؛ كلذ اولاق امنإو (نيلسرملا نم تنك نإ اندعت امب

 .”ديعؤلاو دعولا نم

 موب) ىلاعت لاق . ةديدشلا ةلزازلا ىه : جاجزلاو ءارفلا لاق 4« ةفجرلا مهتذخ أف )) ىلاعت لاق مث

 افجر" كفار ةىعلا تنجز لاقي“ :«كسللا:لاق:(الهم .ًانرثك لابجلا كناكو لالا ضر
 . حيرلا هتفجترأ اذإهرجشلا فجر. و ؛!لخزلا ان رجلا نان مالا

 برحلا راد :لاقي اء رادلادحو كلذلو مدلب ىف ينعي «نيمئاج مراديف اوحبصأف إل لاق مث
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 2و ماع ةم - تيل ل دك عر

 0 03 نيلسر 0 نم تنك نإ دعت اهباتتنا | اَصاَي 0 مي

 متعَلَبأ ا َلقَو منع ىلَوَتَف 8١ َنيمئاَ 1 ىف اوحّبضأَ فجرا

 «/و نيك5 ا نوبت ل نكلو 00 ىر ةلأسر
1 

 روصقلا ناف ؛ 11 ةلوهس نم روصقلا نؤوبت ىأ «اروصق 0 نوذختت زب لاق مم

 نم نوتحنتو) ضراألا ةلوهس نم ذختت ام ءاشآلا هذهو ء رجألاو ناللاو نيطلا نم ىنبت امنإ

 . امنوفقست لابجلا نم اتوب نوتحنت ديري (اتويب لاجلا

 ؟ اتويب بصتتا مالع : اولاق ناف

 لالا نم ىهو ءانلق ةبصقلا هذه رباو اصيق بوثلا اذه طخ : لاقي اي لاخلا ىلع :انلق

 ةطاي1!لاحىف املقو ءاصيق ةيصقلاو بوثلا الو ؛ تحتلا لاحىف اتبب نوكب ال لبجلا نآل : ةردقملا

 اوناك مهنأ ىلع لدي اذهو « ءاتشلا ىف لابجلاو فيصلا ىف لوهسلا نودكسي اوناك : ليقو . ىربلاو

 ركذو . معنلا نم هللا كانا ام ماسقأ ضعب مكل تركذ دق ىنعي هللا ءال 1 اوركذاف ) لاق مث

 ىلا هم داو لبق (نيدسفم ضرالاىف ا 0 امفام مكلوقعب متأ )كورت داق ليوط لكلا

 . داسفلا عاونأ ل5 نع 0 وهو هرهاظ ! لمح نأ لولا « ةقانلا رقع نع

 نر مهنم نمأ نمل اودعصتسا خيذلل هموق نر م اوريكتسا نذلا دلما لاق )ل ىلاعت هلوق

 هب منمأ ىذلاب انإ اوريكتسا نيذلا لاق نونمّوم هب ل 5 انإ اولاق هب ر نم لس | نك

 نيلسرملا نم تنك نإ اندعت ام انتثا ملاصاي اولاقو مهر أ نع اوتعو ةقانلا اورقعف نورفاك

 تحصنو ىنر 0 تل ادق موقاي لاقو مهنعىلوتف نمت اج مثراد نفر اد ةفجرلا ممن زو

 ( نيحصانلا نرحل 59 ومكل



 ,هم ' ة.آلاعضرألاف أو ب وداعدعب نم ءافلخ كلعجذإ او كارد لال

 نقف ىرجلكلا

 موقي ىذلاردقلااهنم نوباحت ام.رش موي ىف اوناك مهنأ ايف زاحجيالا هجو نأ «ىناثلا لوقلاو إل

 ء طق نبل ةرطق بلحت مل امن لاف « كلذ نم سكعلاب : نسحلا لاقو . ممرشموي ىف ءاملا مام مهل

 نم عنتم تاناويحلا عيمج ناكءاملا لإ اهئدجب موي نأ اهف زاحعالا هجو نأ « عبارلا لوقااوإ)

 . ىنأت تاناويحلا تناك اهعانتما موي'ىفو «ءاملا ىلع دورولا

 روك دهرا غؤهف هوجولا ىأكم ةبا.تناك اهنأ اكاد اخاما ةناللب ث1نأ 18 الذ كف كا كلا ذأ معاو

 . ملعأ هللاو . ةلاحمالام هجو نم ةزجعم تناك اما ملعلاو

 ىف اهيلإ ريشأ ىأ لاحلا ىلع بصن (ةيآ ) هلوقف (ةبآ ركل هللا ةقان هذه) هلوق «ةيئاثلا ةلأسملا)
 .الاحن وكت نأزاجاذهلف ؛ ةلادىنعمىف(ةيآ )و « ةراشالاىنعمنمضتت (هذه)ةظفلو  ةيآ اهنوك لاح

 ةقان هذه) لاقف ؟ اهم ماوقألا كئاوأ صخ اذاملف ء دحأ لكل ةيآ تناك ةقانلا كلت : ليق ناف

 (ةيآ مكل هللأ

 : اهناثو . ةنياع ماكر بلا سيلو ءاهنع اوربخأ مهريغو اهونياع مهنأ : اهدحأ : هوجو هيف : انلق

 , حارتقالا ليس ىلع اهسفن ةزجعملا هذه هنم اوسقلا موقلا نأ الإ ٠ تازجعملا رئاس تبثي هلعل

 . صيصختلا اذه نسح ىنعملا اذهلف « ل ىلاعت هللا اه رهظأف

 ؟ هللا ةقان اهتأب ةقانلا كلت صيصخت ىف ةدّئافلاام : لبق ناف

 اهقلخ هناأل : ليقو ءهللا تيب : هلوقك اصيضخت و افيزشت هللا لإ اهفاضأ لبق : هوجو:هنف : ااق

 . موقلا ىلع هللا ةجح اهنال : ليقو . هللا ريغامل كلامال اهناآل : ليقو « ةطساو الب

 اهورذدف» هائلا ةقان“ةقانلاوأ :"هتلا“ضْوأ ضرالا ىأ هللا ضرأ ىف لكأت اهو رذفإإل لاق 7

 : 0 ءوسب اهوسمت الو ؛ مكتابإ نم تابنلا نم اهف ام الو ركل ضراألا تسيلف امر ضرأ ىف لكأت
 سو هيلع هللا للص ىنلا نع . ىذاألا عاونأ نم ائيش اهنم اوبرقت الو اهودرطت الو اهوبرضت الو

 «كلتاق نيرخآلا قشأو ملاص ةقان رقاع نيلوآلا قشأ ىلعايد لاق هنأ

 رم ًاداع كلهأ الل ىلاعت هنإ ليق «داع دعب نم ءافلخ مركلمج ذإ اوركذاو ١ ىلاعت لاق مث

 . الاوط ارامعأ اورمعو اورثكو ضراألا ىف موفلخو ءاهدالب دومث

 ٍرجحلا ٍضرَأ ف يأ ؛ ٍضرألا نم لزنملا : سل : مكلزأ (ٍضِرإلا ف كأوبو) لاق 2

 2 ماشلا 7 زاجحلا نيب



 ةيآلاعةيآ كل هللا ةقان هذه كبر نم ةنيب كتءاج دق» ىلاعتهلوق ع

 ءايين ألا نم هلبق رم هركذ م هللا ريغ ةدابع نع مهاهنو هللا ةدابعب مهرمأ هنأ هنع ى>ىلاعت هنا اعاو

 نا ىلع لدت ىهو « ةصقلا هذه ىف ةروكذم ةدايزلا هذهو « مكبر نم ةنيب مكتءاج دقإل لاق مث

 ناكول هدحوديلقتاا نال «ةوبنلاودي>وتاا ةكىلعلئالدلا نو ركذياوناكءايبن الا نه هلبق ناك نملك

 :لئاسمهيفو (ةيآ كل هللا ةقاندذه) لاقت ةقانلاىه ةنيبلا كلتنأ نيب من ءاوغل انبه ةنيبلا كلت" تناكلأبفاك
 رثكو مهرمع لاطو . مهماقم دوم ماق اداع كلهأ امل ىلاعت هنا اوركذ (ىلوألا ةلأسملاإ)

 لاقف . ةزجعملاب هويلاطف ؛ مهنم ناكو احاص مهيلاهللا ثعبف : مانصالا اودبعو.هللا اوصعمت : مهمعتآ

 رهظ اذاذ . انمانصأ لأسنو كحلإ لأستو انمانصأ جرخنو « انديعهف انعم جرخت : اولاقف . نوديرتام

 ن. ةريبك ةقان محل جرخي نأ هولأف مهعمجرخف  انتعبتا انئاعد رثأ رهظ نإو : كانعبتا"كئاعدرثأ

 تضخمتف هللا اعدو نيتعكر ىلصف « اولبقف اونهآ كلذ لعف نا هنأ مهقيثاوم ذخأف ؛ ةنيعم ةرخص

 ربكلا ةياغ ىف تناكو ؛ اهطسو نم ةقانلا تجرخو تجرفنا مث . لماحلا ضخمتت اك ةرخصلا كلت

 موقلا لكل ابرشىلناثلا مويا! ىفو « موي ىف اهلابر مش ةيلكلاب ءاملا كلذ اولعجل اليلق مهدنع ءاملا ناكو

 برشتف ىنأت مث امهواعتف نيلبجلا نيب رمت ءاملا هيف برشت ىتلا مويلا ىف ةقانلا تناكو : ىدسلا لاق

 مهيتأتال هيف ءاملانوب رشي ىذلا مويلا ىفو « ًابص نإللا بصت تناكاهن اكو ؛ لكلا قكي ام ٍتلحتف

 حبذف « هيدي ىلع كك اله نوكي مالغ اذه كربش ىف دلوي : حلاص ىل لاقف . اهل ليصف اهعم ناكو

 سلج مالغلاربك املو « اعيرساتابن تبنف ؛ هوبأ هحذي نأىأف رشاعلادإو مث . مهءانبأ مهنم رفنا ةعست

 «ءاملا اودجو اف ةقانلا برمش موي ناكو « هن هنوجزمي ءاماودارأف « بارشلا نم نوبت مق عم

 تدش هبترصب اسلف « هيلع دف ؟ ةقانلاهذهرقعأ نأىف ركل له : مالغلا لاقف « مهيلع كل ذدتشاو

 كلل كلطقشم اهرفك اوان: هر اكن ٠ ايلف هيلع اهوتشاحأف ةرخص تفلخ لإ اهنم,تزهف ءهنلع

 : اص رمل لاف « مهبر صأنع اوتعو مهرفك ذئتنيح اورهظأو (رقعف طاعتف مهيحاص اودانف) هلوق

 مهحبص الف «ًادوس ثلاثلا مويلاو . ًارفص ىتاثلا مويااو « ًارمح ًادغ اوحبضت نأ باذعلا ةنآ نإ

 !] ل سار الط دلل

 ةيآ تناكاهنإ : مهضعب لاقف . ةيآ ةقانلا نوك هجو ىف ءاملعلا فلتخا : لوقنف اذه تفرغ اذإ

 : اهدا : تاه نم نجع وف حص نإ اذه : ىضاقلا لاق . ةرخصلا ند املاك اهجورخ ببسب

 . جيردت ريغ نم اهقلخ لاك ةثلاثلاو « ىثتأو ركذ نمال اهنوك ةيناثلاو « لبجلا نم, اهجورخ

 « موي برش دوم عيمجو ؛ موي برش اهل نأ لجأل ةيآ تناك امنإ امهنأ (ىنانلا لوقتلاوزل

 نم .املا كلذب قيلي امب ىتأت كلذ عم تناكو ٠ بيحي مالا نم ةمأ. كل ريتفك كان ماع



 أك كل موقاي لاق احلاص هم مهاخأ دومت ىلإو» ىلاعت هلوق
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 ٠ نينمؤم اوناكأم مهنأب عطقلا مزل هللا تايآب نيبذكم اوناك مهنأب مهنع ربخأ امل : لبق ناف

 (نيئمؤم اوناك امو) كلذ دعب هلوق ىف ةدئافلا اف

 مهنأ ىلاعت ملع ولو ءاضيأ اونمؤي مل اوقب ول مهنأ مهنم هللا لعو ؛نويذكم مهنأ هانعم : انلق

 . مهاقبال نونمؤيس

 نمةنيب مكتءاج دق هريغ هلإ نم ركلام هللا اودبعا موقاي لاق اح اص مهاخأ دو. ىلإو ل ىلاعت هلوق

 ملأ باذع ىذخأبف ءوسب اهوسمت الو هللا ضرأ ىف لكأت اهورذف ةيآ ركل هللا ةقان هذه مكبد
| 

 نردد اروصق اوبس نم نوذختت ضرآلا ىف ؟أوبو داع دعي نم ءافلخ ,كلعج ذإ اوركذاو

 . اص ةصق وهو « ةثلاثلا ةصقلا وه اذه نأ ملعا

 مهاخأ دومت ىلإو . ادوه مهاخأ داع ىلإو . احون انلسرأ دقلو) ىنعملاف دوب ىلإو )) هلوق امأ

 « ليلقلا ءاملا وهو , علا نم اهئام ةلقل دوت تيم :ءالعلا نيورهعوبأ لاق (ىلو ألا ةلأسملا)

 مهبأ مسا هنالل دوم تيم لك 2 ىرعلا ئداو لاف . ماشلاو زاجحلا نسب رجخحلا مهنك اسم تناكو

 . مالساا هيلع حون نب ماس نب مرإ نب داع نب دومت وهو ربك آلا

 ليوأتب فرمصلاب (دوءىلإو) ةليبقلا ليوأتب فرصلا عنم (دومتىلإو) ءىرق «ةياثلا ةلأسملا)

 نإ الأ) ىلاعت لاق . احبرص امهم نآرقلا درو دقو ربك آلا مهيأ مسا هنالل لصالا رابتعاب وأ ىحلا

 (دومل ادعب الأ مهب اورفك ادومت

 ه1: 2 كك تر



 ةيآلا «كؤابأو متن مرصع واوا ىلاعت هلوق ١

 ىلاعت لاق..نيهطتلاو ةيكرتلا دض سجرلا ًاضيأو ءريركتلا مزل هيلع سجرلا انلمخ ولف . باذعلا

 دئاقعلا نم رهطتلا دارملاو (اريهطت كرهطيو) تيبلا لهأ ةفص ىف لاقو (اهب مهكزتو ممرهطت)

 ةلطابلا دئاقعلا نع ةرابع سجرلا نوكي نأ بجو . كلذك ناك اذإو « ةمومذملالاعفإإلاو ةلطابلا

 :بماوم دما لاتداإلاو

 ةموهذملا دئاقعلاب مهصخ ىلاعت هنا لبع لدي (سجر مكب رزم يلع عقو دق) هلوةفاذه تبث اذإ

 نأ زوحب : لافقلا لاق . ىلاحت هللا نم رشلاو ريخلا نا ىلع لدي كلذو . ةحيبقلا تافصلاو

 ىلإ اسجر مهتدازف) ىلاعت هلوةك بولقلا ىلع نيرلاب رفكلا ىف دايدزالا وه سجراا نوكي

 رفكلا مكفلال نالذخلاب كل هنم ةبوقع مبولق ىلع نير هللا نم يلع عقو دق ىأرا(عيسجر

 .ىغلا ىف كيدامتو

 ناكنا لافتقتلا هلاق ىذلا اذهف ؛ هللانم مثرفك نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ ىلع انللد دق انأ معاو

 ةلادلا تايآلال ب وأترثك أوبهذملا اذه نع ةرفنلا ديدش هنأالإ . قافولاب ءاجدقف . كلذ هنم دارملا

 وهف هاكر اع باوجلا هنمدارملا ناكناو لوقلا أذ لوقيال هنأ ىلع لدت بهذملا اذه ىلع

 . ملعأ هللاو « هانركذ ىذلا ليلدلا عفر بجويام هيف سيل هنآل فيعض

 هللا مهداز ليلدلل دايقنالا مدعو ديلقتلا ىلع اورصأ امل موقلا نأ : ةيآلا ىف مالكلا لصاحو

 وهو «٠ بضغا ديزمب مهصخ مث (سجر مكبر نم مكيلع عقو دق) هلوق نم دارها وهو لايك

 (بضغو) هلوق

 : هند دارملاو (ناطلس نم اه هللا لزن ام كؤابآو متنأ اهومتيمس ءامسأ ىف ىتولداجتأ > لاق مث

 اهيف ةيحلالا ىنعمنأ عم ٠ ةحلالاب مانصالانومسإ اوناك منال كلذو « راكنالا ليبس ىلع ماهفتسالا

 اهنم رخآ اومسو ءالصأ ًازع هاطعأام هللاو « زعلا نم اَتَشم ىرعلاب اهنم ادحاو اومسو ؛ مودعم

 نعمههاذمولخ نع ةرابع (ناطلسنم ام هللا ل زن ام) هلوقو . ءوثش ةيهلالا نم هل سيلو ؛ تاللاب

 ةدابع نم ركل لصحب ام (اورظتتاف) لاقف ًاددجي اديعو مل ركذ مالسلا هيلع هنإ 31 ةيلاو ةجشلا

 مطل مكعم ىنإ) مانصألا هذه

 اوناك ذإ (انم ةمحر ب هعم نذلاو هانيجنأف) لاقف ةعقاولا هذه ةبقاع نع ربخأ لااطج 5

 , دوحل ةزجعم اهانلعج ىثلا تايالاب اوبذك .نيذلا رياد انعطقو ؛ مهناميإ ببسب ةمحرال نيقحتسم

 اذه ريغ ىف هتيفيك هللا نيب دقو « حيرلا وه ىذلا لاصئتسالا باذع مهيلع لزنأ ىلاعت هنأ دارملاو
 ربادو 2 اديكأ مهتم قبأ أم لاك هنأ طظفاللا اذه لدف 2 لاشتسإلا| وه“: ربادلا عطقو 0 عضوملا

 1 هرخآ , ىعاإ



 كلذو « عطاقلا ليلدلاب مانصأألا ةدابع كرتو ديحوتلا ىلإ هموق اعد مالسلا هيلع ادوه نأ معا

 معنلا نم ءىثث مانصالل سيل هنأ ىلع لدي لقعلا حيرصو « ةميظع ةريثك مهيلع هللا معن نأ نيب هنآل

 ةياهنو . ميظعتلا ةيامن ةدابعلا نأر هاظو ؛ الصأ ءىث ىلع هلةردقال دامجاو : تادامج اهنآل قلخلا ىلع

 هللا اودبعي نأ مهيلع بحي هنأ ىلع لدي كلذو . ماعنالا ةياهن هنع ردصي نم الإ قيلتال ميظعتلا

 هدا هزه 0 ديبعلا ىلع هماعنإ ماسقأ 2 نم لاعت هللأ دوصقمو : مانصالا نم ايش اودمعيال نأ

 باوج مولا نم نكي مل ةينيقيلا ةجحلا هذه ركذ امل مالسلا هيلع ادوه نأ مث . اهركذ ىتلا

 دلعي ناك امر دي وةدخاو“هللا دسنل انج اولاقت .كيلقتلاة عر رطب كسفلا لإ اه رك د ىلا ةجملا هذه ع

 (نوقتتالفأريغ هلإن مكلام هلا اودبعا) لاق مالسلا هيلع هنالك لذو(اندعتامانتأف) اولاقم“ (انؤابآ
 امنإو (اندعت ام انتأف) اولاق ىنعملا اذهلف . ديعولاب فيوختلاو ديدهتلاب رعشم (نوقتت الفأ) هلوقف

 املف (نيبذاكلا نم 0 9 هل اولاق مهنأ ليلدب ًابذاك هنوك 2 اوناك منال كلذ اولاق

 موقلل رهظ باذعلا كلذب 0 ل اذا هنأ ضرغلاو (اندعت امب انتأف) هل اولاق بذاك هنوك اودقتعا

 ىلع هواجعتسا مرج الف « رخأتي نأ زوال دعولا نأ اونظ مهنآل كلذ اولاق امتإو « ًابذاك هنوك

1 

 سجر كبر نم مكيلع عقو دق ل مالكلا اذه دنعلاق هنأ مالسلا هيلع دوه نعملاعت هللا كح م“

 : ليم هيفو (« بضغو

 تادعلا نول , تاذعلا وهن وكت نأزوحبال عقو هنا هنأ هنع هللاربخأ ىذلا اذه «ىلوآلا ةلأسملا))

 , رهاظ انلوق ىلع ةنآلا هذه ريسفت : ىضاقلالاق . هيف اوفلتخا دقو . تقولا كلذىف الصاح ناك ام

 تئدح مهي ذكتو ممرفك دعب نآل , تقولا كلذ ىف ةدارإ ثدحأ ىلاعت هنأ هانعم : لوقت انأ الإ

 : مل : تالي وأتلا نم هوجو ةيآلا ُْق اندنع لب 2 لطاب اندنع لوقا اذه أ معاو . ةدارالاهذه

 مرجال « تقولا كلذفف مالعالاثدح الف ؛ مهيلعباذعلا لوزنب تقولا كلذ ىف هربخأ ىلاعت هنأ

 ديال ىذلا عقوتلا لعج هنأ : اانا( تضع مكبر نم مكيلع عقو) تقولا كلذ ىف دوه لاق

 0 كلذ ناك دق ؛ ائيش كنم بلط نمل كلوق هريظنو . عقاولا ةلزنمب هلوزن نم

 ىلع (عقو) هلوق ل ام انآ : الاثر هيل ما ىاش تعم ( (هللا مأ ىنأ) ىلاعت هلوق هريظنو

 انلوق ناآآل 2ع دال ىلإ لزالا نم تلصح مكيلع باذعلا عاشيإ ةدارإ : .٠ ندلاو 4 لصحو دج+و

 بضخلا نم دارملانآل باذعلا هنم دارملا نوكي نأ نكمي ال سجرلا (ةيناثلا ةلأسملاإ)



 ةنآلا «ان ٌؤابادبعي ناكاهرذنوهدحو هللا دعنل انتج ًااولاق» ىلاعت هلوق ١ نذل

 دل نتصل الا 012 ع 0 م رس 6 2 0

 نأ كر انتاف انابأ دبعي 0 مرذنو هد>و 1 دعت رت اولا
- 2 - 

 ملا ص ملك ه مراد دي ال رع
 .٠

 ا ل لا 5

 ١ ررتووام لع هَ

 و رظتتأت د نم أي هلا 1 ا 9 اهومتيمت ,امسأ 0 2
 0 ا ا ا ا 52 222 202 26-2 رتو ماس 2

 نيذلار 00 ةمحرب هكعم يذلا وما «ا/١> نبرظن هل نم مكعم

 «1/؟» ا اا او 0 0

 نوكو « ةدالجلاو ةدشلاو ةوقلا ىف نيكراشتم ةدحاو ةليبق نم مهنوك (ةطسب قلخلا ىف دازو)

 هذم مهصخ اكل لاقت هنافا مهيب نم ةماوصخلاو ةوادغلا لاوزاو مه ارصان نيقايلل ام مهضعب

 املو (ةطسب قالا ف كازو) لاقي نأحصف . الوصح مهل ررق دَقف بقانملاو لئاضفلا نم عاونألا

 : ناثح .هففو (هللا ءالآ اوركذاف) لاق ةمعنلا .نم نيعونلا نيذه دوه ركذ

 قيلي المع اولمعاو هللا ءالآ اوركذاو : ريدقتلاو « رامض!نم ةيآلاىف دبال (لواألا ثحبلا إل

 لصحبال باوثلاب رفظلاوهىذلاحالصلان آل لمعلا انرمضأ امنإو . نودلفت مكلعل تاماعنالا كلت

 ةرآلا هذ ةرهاظلا كاعالا كوكو ف نوتعاطلا لدتااو المعلا نم هل.دي الن لب ركذتلا درج

 ايفاك ركذتلا درجم نوكي نأ بجوف ءركذتلا درجت ىلع حالصلا لوصح بتر ىلاعت هنإ : اولاقو

 . ملعأ هللاو . لمعلا نم دب ال هنأب ةقطان تايآآلا رئاس نأ نم مدقتام هباوجو . حالصلا لوصح ىف

 ءالالادحاو : ىدحاولالاق . مكيلع هللا معن ىأ (هللا ءال1) سابع نبا لاق (ىناثلا ثحبلا ل

 : ىتعاللا لاق لإ ىلا لإ

 ىلإ نوخي الو امحر عطقي الو لازهلا بهربال ضيبأ
 ” لاه هلق ال١ قف فاشكلا تحاص دازو ءىاو ىاو أنا : اهدا و « .انالا لالا 'ريظن لاق

 ؟ ياض قعر .عالضأو ملط
 لك اذ ع انتأق انوابآ دمعي ناكام رذنو هدحو هللا دبعنل انتكأ اولاق ١ ىلاعت هلوق

 مقابآو متنأ اهومتيمس ءامسأ ىف ىتولداجتأ بضغو سجر مكبر نم مكيلع عقو ا نيقداصلا نم

 رباد انعطقو انم ةمحِرب هعم نيذلاو هانيحتأف نيرظتنملانم مكعم ىنإ اورظتتاف ناطلس نم اهب هللا لزنام
 (نينمؤم اوناكامو انتابآب اوبذك نيذلا



 ١ ةأ/ ةبالا «نيملاعلابر نم لاوسر ىنكل و ةهافسول سيل م وقاي لاق »ىلاعت هلوق

 . دحاو ىنعبنيمأو نمآ وهفانمأ نمأ, نمأ نم ليعف وهو : ةقثلا وه نيمآلا نأ لعاو

 محلا, اهلباق لب ةهافسلاب مهتهافس لباقي ل وهف (ةهافسفف كارنل انإ) هلاولاق امل موقلا نأ معاو

 اذإو) لاق اك ىلوأ ماقتنالا كزتانأ ىلع لدي كلذو (ةهافس ىب سيل) هلوق ىلع دزي لو ءاضغالاو

 (امارك اورم وغللاب اوره

 لعفاميإو . حدملاتافص مظعأب سفنلل حدم وهف (نيملاعلابر نم لوسر ىنكلو ل هلوق امأ

 ىف ناك اذإ هسفن ناسنالا حدم نأ ىلع لدي كلذو :؛ كلذب مولا مالعإ هيلع بحي ناك هنأل كلذ

 . زئاج ةرورضلا عضوم

 مكبر نم ركذ مءاج نأ متبجي وأ) لاق مالسلا هيلع احون نأ نيتصقلا نيب (سداسلا قرفلاول

 فذح هناالإ هنيعب مالكلا اذهداعأ دوه ةصق ىفو (نومحرت ملعلواوةتتلو كرذنيل كنم لجر ىلع

 ناذنالا ةدئاقانأ لوألا ةضقلا ىفاريظر ال5 هفاشبسلا ن1 .مكلعلو اوقتتاو) هلوق هنم

 ةملكلا هذه دعب امأو : ةجاح هصقلا هذه ىف هتداعإ ىلإ نكي مل ة>رلل ةبجوملا ىوقتلا لوصح ىه

 اوركذاو) مالسلا هيلع دوه نع هياكح ىلاعت هلوق وهو مالسلا هيلع دوه ةصق صاوخ نم هلكف

 (حون موق دعب نم ءافاخ مكلعج ذإ

 ركذت نأ هنم دوصقملاو  عضاوم ىف ىضم دق ةفيلذلاو فئالخلاو ءافلخلا ىف مالكلا نأ ملعاو

 انهه مالسلا هيلع دوه ركذ دقو  ةوادعلاو ةرفنلا لاوزو ةبحلاو ةبغرلا بجوي ةميظعلا معنلا

 مهضرأ مهثروأ نأب كلذو « حون موق دعب نم ءافلخ مهلعج ىلاعت هنأ : لوألا : ماعناآلا نم نيعون

 (ةطسب قالا ىف ؟دازو) هلوق : ىناثلاو . ملا دملاو مفانملا م اهب لصتنامو مهلاومأو مرايدو

 : ثحابم هيفو

 ىذلا ءىثلا ىلعقلطني امنا ظفللا اذهف , ريدقتلا نع ةرابع ةغللا ىف(قلخلا) (لوآلاثحبلاإ)

 ىلع ظفللا اذه لمحنم مهنمو « مهماسجأف ةدايزلال وصح دارالا ناكف ؛ ةيمجحو ةثجو رادقم هل

 . فعضأ اهضعب و مظعأ اهضعبف ؛ ةثوافتمردقلاو ىوقتلا نآل كلذو « ةوقلاىف ةدايزلا

 سيلف : ةدايزلا كلت دادتعاو ةدايزلا لوصح ىلع لدي ةيآلا ظفل : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ةميظع ةدايز نوكست نأ بحي ةدايزلا كلت نأ ىلع لدي لمعلا نأ الإ هيلع لديام ةتبلا ظفللا ىف

 : ىلكلا لاق . ةدئاف ماعنالا ضرعم ىف ركذلاب اهصيصختل نكي مل الاو « داتعملا فالخ ىلع ةعقاو

 ادي هغلبتام رادقم ىه ةدايزلا كلت : نور لاقو . اعارذ نيتس مهرصقأو عارذ ةئام مهوطأ ناك

 هلوقنم دارملا نوكي نأ ل متحب موق لاقو « ردقلا اذهب مهنامز لهأ ىلع اولضفف  امهعفر اذإ ناسنإ



 ةيآلا«ةهافسىف كارنل انإ هموق نم اورفك نيذلا الملالاق» ىلاعتهلوق 21١85

 اذه وق كد انف ا رعت 0 تال لاا داعر لعمان سنو نايرالا ذاع قرأ الإ

 ءاعدا ىف (نيبذاكلا نم كنظنل انإو) اولاق مث ةهافسلا ىلإ هوبسنو هلثمب هولباق مهفالسأ ىف مالكلا

 اذهب نظلا دوروو ٠ مزجلاو عطقلا هنم دارملا : مهضعب لاقف نظلا اذه ريسفت ىف اوفلتخاو ةلاسرلا

 ناك: جاجزلاو نسحلا لاقو (مهمر اوقالم مهنأ نونظي نيذلا) ىلاعت لاق . ريثك نآرقلا ىف ىنعملا

 كشاا لوصح نأ ىلع لدي اذهو « نينقيتمال نيناظ هباو رفكف نيقيلا ٍلعال نظلا ىلع هايإ مهذكت

 . رفكلا بجوي نيدلا لوصأ ىف زيوجتلاو

 حصنأو ىبر تالاسر مكغلبأ) لاق . مالسلا هيلع احون نا دف نيب ( سماخلا تملا

 حصان 5ل انأو ىبر تالاسر مغلبأ) لاقف مالسلا هيلع دوه امأو (نودلعت الام هلل نم مل ملعأو مل

 مكل انأو) لاق مالسلا هيلع دوهو لعفلا ةغيص وهو (5ل حصنأ) لاق . مالسلا هيلع حونف (نيمأ

 لع ةرهرو (نرزلعت الام هللا م ملعأو) لاق . مالسلا هيلع حونو لعافلا مسأ ةغيص وهو (حصان

 ىوحتناارهاقلادبع خيشلانا نيترودصلانيب قرفلاو ؛ اضادرل ةفاداز 0-0 « كلذ لقيم مالسلا

 لعافلا_مسا ةغيصامأو : ةعاسف ةعاسددجتلا ىلع لدت لعفلا ةغيص نأ راجيالا لئالد باتك ىف ركذ

 . لعفلا كلذ ىلع رارمتسالاو تابثلا ىلع ةلاد اهناف

 مويلاىف هنام“ « مالسلا هيلعون ىلع ةهافسلا ف نوغلابي اوناكموقلا نا : لوقنف اذه تبث اذإو

 ىوق توعد ىبإ بر) لاقف كلذ هنع ىلاعت هللا ركذ دقو « هللا ىلإ مثوعديو مهلا دوعي ناكىاثلا

 لكىو موي لكى ةوعدلا كلت ديدحت ىلإ دوعلا مالسلا هيلع حون ةداع نم ناك اءلف (اراهنو اليل

 (حصان مكلانأو) : هلوقفمالسلاهيلعدوهامأو ( كل حصنأو ) لاقف ؛ لعفلا ةغيصب هركذمرج ال ةعاس

 الاحاهركذ ىلإ دوعيس هنأب مالعإ ايف سيل امأ . ايف ارقتسم ةحبصناا كلت ىف اتبثم هنوك ىلع لدي

 نم ملعأو) لاق مالساا هيلع احون نأ وهو ةبآلا هذه ىف رخآلا قرفلا اهأو ءامويف امويو الاخ

 انأش ىلعأ ناك مالسلا هيلع احون نأ قرفلاف . انيمأ هنوكي هسفن فصو ادوهو (نودلعت الام هللا

 هتيكحو هللا كح رارسأ نم ملعي ناك احون نإ :لاقي نأ دعبب ملف  دوهنم ةوبنلا ىف ابصنم مظعأو

 فصو نأ ىلع رصتقاو ؛ ةملكلا كلت ركذنع هنا دوه كسمأ ببسلا اذهلف ؛ دوه هيلا لصي ملام

 (نيبذاكلا نم كنظنل انإو) موق ىف مهيلع درلا : اهدحأ : رومأ هنم دوصقمو : انيمأ هنوكب هسفن

 ةلاسرلل اريرقت انيمأ هنوكب هسفن فصوف ةنأماألا ىلع هللا نع غيلبتلاو هلا دلال 1 نأ : ابناثو

 اركمالو اردغ ىنم مثدجوام . مكيف انيمأ ىوعدلا هذه لبق تنك : مل لاق هناك : اهلاثو . ةوبنلاو

 ؟ بذكلا يلإ نآلا ينومتبسن فيكف 000 1 ءابذك الو



 507 ةيآلا «هللا اودبعا موقاي لاق ادوه مهاخأ داع ىلإ و» ىلاعتهلوق

 ؛ موقلا خأ موقلا بحاص ىمست برعلاو . ملوسرو مهحاص ىأ : ماخأ (ثلاثلا ثحبلاإ)

 اخأ نإ» مالسلا هيلع لاقو . اهتميشو اهتبحاص ىأ (اهتخأ تنعل ةمأ تاخد الك) ىلاعت هلوق هنمو

 . مهحاصديرب «نذأ نم مقيامإو فدأ انف ءادل

 . حون نب . ماس نب ؛ دشخفرأ نب : اش نب دوه : اذه دوه بسن اولاق 4 عبارلا ثحبلار)

 نامع نيب ىذلا لمرلا . فاقحالاو : قحسإ نبا لاق « فاقحالاب نهلاب اوناك موق مهف داع امأو

 . تومرضح ىلإ

 هيلع حون ةصق ىف ةروكذملا ظافل“الل ةقفاوم ةصقلا هذه ظافلأ نأ لعا (سماخلا ثحبلارإل

 دوه ةصق ىفو (هللا اودبعا موقاي لاقف) مالسلا هيلع حون ةصق ىف : لوآلا : ءايشأ ىف الإ مالسلا

 رخؤي ناك امو مثاوعد ىلع ًابظاوم ناك مالسلا هيلع احون نأ قرفلاو (هللا اودبعا موقاي لاق)

 ءافدءاج مرجالف دحلا اذه ىلإ هتغلابم تناكاف دوه امأو . ةدحاو ةظحل مهتاهيش نع باوجلا

 هريغ هلإ نم كلام هللا اودبعا) حون ةصق ىف نأ : ىناثلاو . دوه مالكن ود حون مالك ىف «بيةعتلا

 الفأ هريغ هلإ رم مكلام هللا اودبعا) ةصقلا هذه ىف لاقو (مظع موي باذع مكيلع كاخأ 9]

 ةميظعلا ةعقاولا كلت لثم ملاعلا ىف رهظي مل مالسلا هيلع حون لبق نأ نيتروصلا نيب قرفلاو (نوقتت

 موي باذع مكيلع فاخأ ىنإ) لاقف ةعقاولا كلت نع حون ربخأ مرج الف . ممظعلا نافوطلا ىهو

 ةعقاولاكلتب لع ساناادنع ناكو حون ةعقاوب ةقوبسم تناكدقف مالسلاهيلع دوه ةعقاو امأو (مظع

 لو هللا اوقتي ملامل حون موق نأ نوفرعت ىنعملاو (نوقتت الفأ) هلوقب دوه ىنتك | مرجالف ءابيرق

 ىلإ ةراشإ ( نوت الفأ) هلوق ناكف اءندلا ىف هربخ رهتشا ىذلا باذعلا كلذ مهم لزن هوعبطي

 :ةاندلا/ ف :ةروبشلاةمددتللا ةعفازولا اكلك فردا

 ”داملا لاق) دوه ةصق ىف لاقو (هموقنم "الملا لاق) حون ةصقف ىلاعت لاق (ثلاثلا قرفلاوإل
 ملسأ . دعسنب دث م مهنم ؛ هب نمآ نم دوه موق فارشأى ناكهنأ قرفلاو (هموقنم اورفك نيذلا

 . نمؤم حون موف فاّرشأ ىف نكي ملو فصولاب ةقرفتلا تديرأف هنامإ مكي ناكو

 ىكحو (نيبم لالض ىف كارنل انإ) اولاق مهنأ حون موق نع ىكح ىلاعت هنأ (عبارلا قرفلاو إل

 نأ نيتروصلانيب قرفااو (نيبذاكلا نم كنظنل انإو ةهافس ىف كارنل انإ) اولاق مهنأ دوه موق نع

 جاتحيناكو ةنيفسلا دادعاب الغتشم ًاضيأ ناكوماعلا نافوطلاب رافكنلا فوخم ناكمالسلاهيلع احون

 روظي لو (نيبم لالض ىف كارنل انإ) اولاق موقلا ء اذه دنعف : ةنيفسلا دادعإ ىف هسفن بعتي كك

 ًائيش ركذ اف مالسلا هيلع دوه امأ . ةزافملا كلت يف ءاملا ٍروهظ ىلع لدت يلا تامالعلا نم ءيث



 ةيآلا هللا ل لاق ادوه مهاخأ داع ىلإ و » ىلاعت هلوف ١

 0 م رارزم مسام ماس ماحب مخ مام 2 2 -_ ا

 طرب نامم

 هال اس لَ 1 يلق 5 00 <16 2 ني
 ا هك #

 بر رادو سلا مجسم موق , لَو «دد» َنيِذاكلا نم
 2 هرتو مدع 1-7 --6- هر وس

 نا 0 6212 نيمأ حص انمكْلا ناو قرتالاسر مكعلبا «11/» نيملا لأ

 ع مكَلَعجْذِإ او مكرذنيل مكن لجَر ىلع مكبر نم نفر 0 07

 لا وتحل لعند نع ف 0 كاب 2 موق دعب نم

 «<596> ْن

1١ 83 

 لاق نوقتت الفأ هريغ هلإ نم كلام هللا اودبعا موقاي لاق ادوه مهاخأ داع ىلإو )ل ىلاعت هلوق
 ةهافس ىلسيل موقاي لاق نيبذاكلا نم كنظنل انإو ةهافسو كارل انإ هموقنم اورفك نيذلا ”دلملا

 ركذ اج نأ متي وأ نيمأ حصان مكل انأو ىبر تالاسر مكفلبأ نيملاعلا بر نم لوسر ىنكلو
 ةطسب قالا ىف ؟دازو حون موق دعب نم ءافاخ ملعج ذإ/آور ذاو كرذنيل مكنم لجر ىلع مب ر نم

 (نوحلفت مكلعل هللا ءالآ اوركذاف

 . هموق عم دوه ةصق ىهو.«ةيناثلا ةصقلا وه اذه نأ ملعا

 : ثاحنأ هيفف «ادوه مهاخأ داع ىلإو إل هلوق امأ
 انلسرأ دقل) ريدقتلاو مالكلا لوأ ىف (انلسرأ) هلوقب 1 هلوق بصتنا (لوآلا ثحبلاإل

 (ادوه مهاخأ داعولإ انلسرأو . هموق ىلإ احون

 ناك له هنأ ىف !ارفلتخاإو- .نيدلا ىف م مل اخأ ناكام ًادوه نأ ىلع اوقفتا. (ىناثلا ثحبلار)
 4 ناك هنإ : نووخا لافو :.ةليبقلا كلت نم ًادتعاو ناك هنإ : ىلكياا لاق ؟ ال أب ةلبيرق 0 اخأ
 انثمبانأ ىنملاو « ةوخآلا هذه ةيمستوف ردقلا اذه كف كلا ند ا مهنجنمو مدآ ب
 مهلا انثعب ام و. ]5 | هلاعقأو ةمالكب سنالاو مهفلأ نوكيل رشبلاوهو مهسنج نم ًادحاو داع ىلإ

 1 ىنح ج وأ كلم لثم مهس ع ند



 ١ع ةيآلا «ركبر نم ركذ كءاج نأ متي وأد ىلاعت هلوف

 هلل أكف ؛ 7 تاتكذلا كلذ ناكو' ءاباتك هيلع رن دك ناك لاس هنأ اهدا

 كلذ نأ او . سو هيلع هللاىبص دمحم ةزجعمهلعجو ؛ مسالا اذه نآرقلا ىعس م : اركذىلاعت

 : لوقت 00 انهه (ىلع) : ءارفلا لاق (لجرىلع) هلوقو . باتكلا ىوسرخآ اًئيش ناك زجعملا

 لاق ام ٠ كم لجر ناسل ىلع ىأ : ةبيتق نبا لاقو . زئاج امهالك« ههجو عمو ههجو ىلع ربخلاب ءاج

 ىلع لزنم(مكبر نم ركذ) نورخآ لاقو . كلسر ناسل ىلع ىأ (كلسر ىلع انتدعوام انتآو انبر)

 نال ء بجعتلا ليزي مهنم هنوك نآل كلذو ءابسن مكنم وهف هبسن نوفرعت ىأ (مكنم) هلوقو « لجر

 ىلاعت نيب مث ءرصيأ هيلا نوكسلاىضتقي امبو « لعأهلاو-أ ةرابطبو ٠ فرعأهسنج نموهنمب ءرملا

 «نوقتي هلجاآل امو (اوقتتلو) لاقف.ءارذني هلج الامو (مرذنيل) لاف « لوسرلا ثعبي هلجأال ام

 دوصقملاو ؛ راذنالا ةثعبلا نم دوصقملاناف ؛ نسحلا ةياغ ىف بيترتلا اذهو (نومحرت ملعلو) لاقف

 . ةرخالا راد ىف ةمحرلاب زوفلا ء ىوقتلا نم دوصقملاو ؛ ىغضرال ام لك نع ىوقتلا . راذنالا نم

 ؛مهيلإ لسرلاشعب نيذلا نم دارأ ىلاعت هنأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه : ىضاقلاو ىعكلاو ىتاجلا لاق

 « دانعلاو رفكلا مهضعب نم دارأ ىلاعت هنإ : لوقي نم لوق لطبي كلذو « ةمحرلاب زوفلاو ىوقتلا

 . رانلاو باذعلا لجأال مهقلخو

 نإو . حجرالال نكمملا ناحجر مزل ىعادلا ىلع لعفلا فقوتي مل نإ : لوقت نأ انباحأ باوجو

 : مكيهذم لطبيب كلذو « رفاكلانمرفكسلادارأىلاعتهناف « عطقلا بجو كلذمزل ىتمو « ربجلاءزل فقوت

 كلذ ىلع اورصأو هللا نم فيلاكتلا غيلبتو ةوبنلا ءاعدا ىف هوبذك كلذ عم مهنأ ىلاعت نيب م“

 . نيندكيملاو رافكلا قرعأو َنينَمْوملا نم ةنم ناك نه حار كلفلا ف ها للاكل هنإمأ :« بيذكتلا

 ديحوتلا ةفرعم نع مهمولق تيمع : سابع نبا لاق (نيمع ًاموق اوناك مهنإ) لاقف كلذ ىف ةلعلا نيبو

 ءابن الا مهبلع تيمعف) رصبلا ىف ىعأو ةريصبلا ىف مع لجر لاقي : ةغللا لهأ لاق « داعملاو ةوبنلاو

 : ريهز لاق (اهيلعف ىمع نمو هسفنلف ىدتها نف مكبر نم راسن مءاجدق)لاقو (ذئموي

 ىعدغ ىفام لع نع ىتتكلو هلبق سمأالاو مويلا فام لعأو

 . تباث ىمعىلع لدي ىمعلانأ ىتاعلاو ىمعلا نيب قرفلاو (نيماع) ”ىرق : فاشكلا بحاص لاق

 رح هنآ ف لاميادل و هلع للدلاو ٠ احار ايان ناك مهامع نأ كشالو , ثداحىمع ىلع ىلعلاو

 (نمآ دق نم الإ كموق نم نمؤينل هنأ حون ىلإ ىحوأو)

 «إ( رخف - 68د



 ةنآلا « مكبر نم ر : مءاج نأ ميعوأ» ىلاعت هلوق 6١ه[

 ىلإ ةوبنلا ءاعدا ىف هوبسن مهنأ وه (نيبم لالض ىف كارنل انإ) مالسلا هيلع حونا موق نم موقلا |

 مهنأ لجال . هقلخ ىلإ لوسر هلل نوكي نأ اودعبتسا مهنأ : اهدحأ : هوجو نم كلذو ؛لالضاا

 قعالا رول ١ ادق ةيدقالا فيلكلاو.. فيلكتلا وه لاسر الا نم. ةاوضقملا نأ اودقتعا

 نم هيفىجريام لكو ؛ ةميظعلا ةرضحلا بجوي لاحلا ىف هنآل ؛ دباعلل هيف ةعفنم الو ء ررضلاو عفنلا

 هللاو : اثبع فيلكتلا نوكيف . فيلكتلا ةطساو نودب هليصحت ىلع رداق هللاف ؛ باقعلا عفدو باوثلا

 فيلكتلا اوزوج نإو مهنأ : اهناثو . ةوبنلاب لوقلا لطب فياكتلا لطإ اذاو ٠ ثبعلا نع لاعتم

 . هحبقالو هنسحال هيف لعن الامو , هانكرت هحبق لع امو : هانلعف لقعلاب هنسح للعام : اولاق مهنأ الإ

 نكن مل نإو ؛ هب هل ةقاط الام هدبع فلكي نأ نع لاعتم هنأ انملعا : هانلءف هيلإ نيرطضم انك ناف

 ةئعب ىلإ ةجاح الف ايفاك لقعلا لوسر ناك املو , باقعلا رطخ نع رذحلل هانكرت هيلإ نيرطضم

 مهباهم نال « ىلوأ ككئآلملا لاسرإ ناف ؛ لوسرلا نم دبال هنأ : ريدقتب نأ : اهثلاثو . رخآ لوسر

 بذكلا نع مدعبو « رهظأ بورشملاو لوك ألا نع مهءانغتساو « لكأ مهتاراهطو « دشأ

 نم نأ اودقتعا موقلا لعلف ؛ رشبلا نم الوسر ثعبي نأ : ريدقتب نأ : اهعبارو . مظعأ لطابلاو

 نظ ىذلا نأ اودقتعا مهلعلو ؛ ةلاسرلا بصنم هب قيليال هناف . ةسايرو عبت هلنكي لو ؛اريقف ناك

 اذهف « ناطيشلا تاليبختو هتعلاو نونجلا سنج نم وهف « ىحولا باب نم هنأ مالسلا هيلع حون

 006 ت1 لا ديلقا نيم لح رةلامر رانكلا ركن اهلح ال ىل ! هوجولا عماجم ىلإ ةراشالا وه

 مكحب هلف قاخلا قلاخ ىلاعت هنإ : لاقو مهبجعت لازأ مالسلا هيلع احون نأ مث ؛ ةلالضلاب حون ىلع

 نم فيلاكتلا كلتب مهبطاخي نأ زوحي الو ء اهضعب نع مهاهني و ءايشاألا ش رض هداك ما نإ هانا

 كك. لاكلاذ نوكت : زر ل تظل ناي وهو « ءاحلالادجلا ئيتي كلذ نآألل ؛ ةطساو ريغ

 هانلعجل اكام هانلعج ولو) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ماعنالا ةروس ىف هانركذ امل ةكتالملا نم ًادحاو

 مهغلبي امإ ناسنالا كلذو . ناسنإةطساوب قلخلا ىلإ فيلاكتلا كلت لاصيإ نروكنأ قبف (الجر

 ةفلاخعاوةنا ىتمو ؛ هللا فيلكت ةفلاخم اوقتأ مهرذنأ ىتمو « مثرذحو مهرذني نأ ل جال فيلاكتلا كلت

 (نومحرت لعل ع كرذنيل) هلوق نم دارملا وه اذهف ؛ هللا ةمحر اويجوتسا هللا فيلكت

 . ةيآلا ظافلأ ريسفت ىلإ 3 رئلف اذه تفرع اذإ

 : لبق هناك. فوذحم هيلع فوطعملاو . فطعلاواولاو « راكنالل ةزمهلاف مت ا امأ

 1 كاع اهوا "ا ذلا !دهددرشمت قا وركذو ا. ركذ .ءاج نأ 0 نأ مت 0

 لمتحب زجعملا كلذ مث ء زجعملاركذلا اذهب دارملا : نورخآ لاقو . هب مهءاجىذلا ىح 0 ع



 او دش 2 0077
 تاك د 6< خا سا ادعس 67 م مرا

 رهتتَر مين مع ده ٠ لجد ىلع مكبر نم ركَذ اج نأ م ا

 ل رس ع6 هود دم ل لا ا ا

 انك َرْغَأَو كأفلا ف 0 ل 0 هانيجاف هوك 000002 لوم 1

 ااا 5 2 سم هر

 لاق 00 كيو الاو ا ع فيفختلاب 1 وربع وبأ أرق (لوألا ةلأ أسملا)

 اهو ديدشتلاو ( كتابأ لذ اواي ول ناف) هلوق 3 فختلاف ٠ ليزنتلا ف 1 نيهجولا اكو: ىدحاولا

 (هتلاسر تغلب

 مهفرعي نأ : هانعم ةلاسرلا غلبت نأ وه ةحيصتلا نيبوةلاسرلا غيلبتنيب قرفلا 4 ةناثلا ةلأسملاإ)

 5 ردح و « ةعاطلا ىف هنغ 5 5 وهف : ةحيصنلا ا هيفا سلوا ماسقأو هللا فيلاكت عاونأ

 لدي (ىبر تالاسر) هلوقو ؛ هوجو غلبأل بيهرتلاو بيغرتلا كلذ ريرقت ىف ىعسيو « ةيصعملا نع

 حرشو « ىهاونلاومماوآألانم فيلاكتلا ماسقأ ىهو . ةلاسرلا نم ةريثك اعاونأ هلمح ىلاعت هنأ ىلع

 (5ل حصتأو) هلوقو . ايندلا ف رجاوزلاو دودحلا ريداقمو ء ةرخآلا ىف باقعلاو باوثلا ريداقم

 . كتحصن اضيأ زوحيو . كل تحصن : لوقت امنإ « كتحصن : لوقت برعلا داكتال : ءارفلا لاق

 : ةغبانلا لاق

 غلبأ ا 0 ارش نم ةيناا صولخ عم م ةحلصملا لإ لاسرالا حصنلا ةقيقحو

 كل بحأو ٠ 1 ىلإ علل « حلصألا 2 ىلإ م مث ؛ هللا فيلاكت 3

 ل هتحأام

 مقاعد ا متيصع نإ مكنأ لعأو لوآلا : هوجو هيفو «نويلعت الام هللا نم معو لاق مث

 ”كلاثلإ مكلوقع هروصت امع اجراخ اذيدش اباقع ةرخآلا ف مكيقاعي هنأ معأو : ىناثلا . نافوطلاب

 نم دوصمملا نروكاو: ناولخت الام هلالج تافصو هلأ ديحوت نم معأو كرا نازك نأ زرع

 . مولعلا كلت بلط ىف هيلإ اوعجرب نأ ىلع موقلا لمح : مالكلا اذه ركذ

 نومحرت مكلعلو ا وقتل و مرذنيل مكنم ل 5-2 ىلع مكبر نم ركذ مءاج نأ متبجيوأ ) ىلاعت هلوق

 4( نيمعاموق اوناك مهن انتايآب اوبذك نيذلا انقرغأو كلفلا ىف هعم نيذلاو هانيجنأف هوبذكف

 دارد نأ ىلع لدي (اوقتتلو كرذنيل متملجر ىلع كبر نم ركذ عءاج نأ متبجيوأ) هلوق نأ معا



 ةآزلا ني لالخأ قا كارنلان١ همز نم "الملا" لاقو للاعتهلوق ١

 لراللا" ردك ندا دكر كهل هنم ةااوللا لب: تاوارخأ لاقو !"تاذلا ا كلذ 0 منا ةرخآلا

 اذهعمو ٠ . مهرفك ىلعا ار عل نأ نودلاك انوه ول نأ دو دع (مكيلع فاغأ ىنإ) لاق امي هنا

 0 ل نإ فا افا فار دل فلفلة كاني <ن) كيرف «باتمطأ] لزواتتا اعلطاق 0 رجلا

 ةلأسملا هذه ةيفيك هل نيبام ىلاعت هللا لعلو عمسلاب الإ فرعيال سمأ ةيصعملاو رفكسلا ىلع باقعلا

 نوكي نأ لمتحي : ثلاثااو ؟ المأ رفكلا كلذىلع مهقاعي له ىلاعت هنا ازوجي افقوتم قب مرج الف

 . باقعلانم افوخ ىصاعملانورذحب ىأ (مه.ر نوفاخي) ةكئالملاف لاق اي رذحلا فوخلا نم دارملا

 « باذعلا كلذ رادقمب راع ناكام هنكل باذعلا لصأ لوزنب اعطاق نوكي نأ ريدقتب هنا : عبارلا

 |[لع هنوك وهو ((تاقعلا|ا فضو ىلإ اع+ار :كلقلا اذلم ناكف, (!طْس وتم "أ دج ميظع هنا وهو

 . هلوصح لصأ ىفال ءال مأ

 لاق «(نيبم لالض ىف كارنل انإ هموةنم الملا لاقل لاف كرف 5 ةركدداما كك لاجكلا 2

 هلوق نا هيلع ليلدلاو ٠ ءايينألا دادضأ مهسفنأ اواعجنيذلا تاداسلاو ءاربكتلا (الملا) نورسفملا

 ةفصب نيفوصوم اونوكي نأو دبال ضعباا كلذو ء هموق ضعب الملا كلذ نا ىضتقي (هموق نم)

 بواقلاءىلتمتو ء سلاجملارودص نؤامب نيذلا مث اونوكي نأب كلذو ؛ فصولا اذه اوقحتسا اهلجأل

 لصحت ال تافصلاهذهو ؛ مهيلإ لفاحنا ىف نويعلا هجوتتو ؛ مهني ور نمراصبالا ءىلتعو « مهتبيهنم

 هذله.(كارنل انِإ)بهلوقو... رباك لاو ءاسؤرلا الملا نم. دارملا نأ ,للع لدي, كلذو: ءاسؤررلا ىفبالإ

 (نيبم لالض ىف) هلوقو . ةيؤرلاو ةدهاشملا نود نظلاو داقتعالا ىنعم نوكتت نأو دبال ةيؤرلا

 لئاسملا ف لالضلا ىلإ حون ةبسن مدارم نوكي نأو دب الر لني لالطخلاو ضاطباطخلا نا أ

 اوركذاملو  داعملاو ةوبنلاو ديحوتلاو فيلكت:!|اىهو « اهركذ مالسلا هيلعاحون نا انيب ىتلاعبرألا

 (ةلالض ىب سيل موقاي) هلوقب مالسلا هيلع حون باجأ . مالكلا اذه

 (نيبم لالض ىف كارنل انإ) اولاق موقلا نا : اولاق ناف

 ؟ ةلالض ّق نيكل: لاق مالكلا اذه كرت مف ؛ ؛ لالض ىف نا نأ هنأو د

 ىف غلبأ اذه ناكف «ةتبلا ةلالضلا عاونأ نم عون ىب سيل ىأ (ةلالض ىب سيل) هلوق نآل تاق

 فرشأب هسفن فصوو ؛ هب هوفصو ىذلابيعلا هسفن نع املمالسلا هيلع هنأ مث ء باسلامومع

 اللا 0 رطتللا رع كذا, انيملاعلا! ترا نق ىلتتا لإ "ال ولبر ةنارك وهو ا ابلجأ و 'تافطلا

 حصنأو ىار تالاشتإز مكغلبأ) لاقف . ةحيصنلا ريرقت : يناثلاو . ةلاسرلا غيلبت ؛لاوزل ا ناي انكم

 لئاسم هيفو (5كل



 ١ع ةيالا «ميظع موي باذع مكيلع فاخأ ىنإ» ىلاعت هلوق

 موي باذع امإ هنم دارملا نا كش الو (ميظع موي باذع كيلع فاخأ ىنإ ) هبيقع لاق مث

 موي باذعوأ . ةثلاثلا ىوعدلاوه اذهو « ةمايقلا مويب مهفو دق وهف : ريدقتلا اذه ىلعو « ةمايقلا

 هنع كح ىلاعت هنا لصاحلاو , هللا دنع نم ةوبنلاو ىحولا ىعدا دقف : ريدقتلا اذه ىلعو ؛ نافوطلا

 مهرمأ دق ناكناف « ةجح الو الياد اهنم دحاو ةصح ىلع ركذي ملو , ةثالثلا ىواعدلا هذه ركذ هنا

 ألم دق ىلاعت هتلاف اضيأو . لطاب ديلقتلالوقلا نا امل , لطاب اذهف  ديلقتلا يبس ىلع امم راذنالاب

 مهرمأ دق ناكناو ؟ ديلقتلا ىلإ ةوعدلا موصعملا لوسرلاب قلي فيكف ء ديلقتلا مذ نم نآرقلا

 روك ذم ريغ ليلدلا اذهف « ليلدلا ركذ عم اهب رارقالاب

 هيبنت كلذو ءداعملا ةعصو . ةوبنلاو ديحوتلا لئالد ةرقبلا ةروس لوأ ىف ركذ ىلاعت هنا لعاو

 .ليلدلاو ةجحلا ركذي الإ لوصألا هذه ىلإ ًادحأ وعديال ءادنالا نم ًادحأ نا. لع ىلاعت هنم

 كلت نأ الإ ماقملا اذه ىف لئالدلا كلت حون .رع ىكح اه ىلاعت هنا بابلا ىنام ىصقأ

 رك ذ ىلاعت هللا كرتف . ماقملا اذه ىف ةجاح اهرك ذ ىلإ نكي مل ةمواعم تناك امل لئالدلا

 :ب بتسلا اذهل لثالدلا

 هلإ نم مكلام) هلوق ايناثو (هللا اودبعأ) هلوق الوأ ركذ مالسلا هيلع هنا (ةيناثلا ةدئافلارل

 عفنلا هوجو نم مهدنع لصحام لك ناك ه ريغ هلإ مهل نكي مل اذإ هنآل ؛لو الل ةلكاكىناثلاو (هريمغ
 ةدابعتبسجو امتاف « ريظعتلا ةيامن بجوت ماعنالا ةيامنو « هللا نم الصاح فطللاوربلاو ناسحالاو

 دحاو هلإال نأب للعلا لبق انا : ىهو ةلاسم ثحبلا اذه ىلع عرفتي و « هللاالإ هلإال هنأب علال جال هللا

 انلهج اذإو ؟ كاذ مأ اذه وه اندنع ةلصاخلا معنلا هوجو انيلع معنملا نا ملعنال دحاو نم 0

 ملعلا ناكل وقلا اذه ىلعف « هتدابع نسحيال ذئئيحو . انقح ىف عنملا وه ناكنم انلهج دقف كلذ

 «ةدانفلا ندع معلا اطرش ديحوتلاب

 ةدابعلا ق>:سب ىذلا وه هلالا نا ىلعلدب ةيالا هذهرهاظ نا ةيآلا هذه ىف م ةثلاثلا ةدئافلا ١

 ىتح دحاو موهفم ىلع ادراوت, نأ بجيف « قنو تابثإ (هريغ هلإ نم مكلام هلل اودبعأ) هلوق نآل

 تيث مث , تابثالاو ىننلاقباطتي ىتح ؛ هريغ دوبعم نم ملام هللا اودبعأ ىندملاناكف  مالكلا ميقتسي

 ىف اهغإ هلالا نوكيال. ناو « ةحلآ مانصالا نوك بجول الاو دويعملا وه سيل: هلالا نا ٌليلدلاب

 . ةدابعلل ق>تسملا هنا ىلع هلالا ظفل لمح بجوف « دوبعم ريغ لزالا ىف هنا لجأل لزالا

 نظلا ىنعمب فوخلا وأ «نيقيلا وه له (كيلع فاخأ ىنإ) هلوق ىنعم ىف اوفلتخا مهنا ملعاو

 ىفامإو ايندلاىفامإ مهب لزني باذعلا نأبامزاج ناكهنأأل , نيقيلاو مزجلا هنمدارملا:موقلاق . كشلاو



 ةيآلا هللا اودبعا موقاي لاقف هموق ىلإ احون ال2 ادعو لللع هلو 6

 « ةلصاحالو ةدوجومريغ قئاقحلا كلت نإ لاقي نأ نكمملا امناو : ةيهاملاهذه عافتراىنعمب داوسال

 . ربخلا رامضإ بحي ذئنيحو
 ناكولذإ .اعطق لطاب كلذو . اهعافتراو اهؤافتنا نكعال ةيهالانأ ىلع ءانب مالكلا اذه : لوقنف

 نكميال لف ةيهامو قئاقحلانم ةقيقحاضيأ دوجولا نآل دوجولا عافترا عانتمابجول كلذك رمآلا

 ؟ تايهاملا رئاس عافترا

 , دوجولا ةيهامىلإ فرصني ملنلا اذهف ؛ ادوجومهنوك فن هبانينعو ؛لجرال انلق اذإ : اولاق ناف

 "رو رار هفرضإوم ل[ را ةهام كوت ىلإ فرضنا اعإإو

 تناكول ذِإ  ةوجولا لعو ةيهاملا لع اًدْباَز أمأ نوكت نآليحتسي ةيقوصوملا كلت : لوقتف

 مالكلاو « دوجولاباضيأ ةفوصوم ةيهاملاكلت تناكل ؛ ىرخأ ةيهام دوجولاو ؛ ةيهام ةيفوصوملا

 تادوجوملب « ادحاوادوجوم دحاولادوجوملا نوكي النأ مزلي و ءلسلستلا مزليف « هلق اهفاك هيف

 ةيهالل ارياغم !رمأ نوكي نأ امإ دوجولاب ةيهاملا ةيفوصوم لوقت مث . لاح وهو ةيهانتم ريغ

 ءدوجوو ةيهامرياغملاكلذل نوكيذئيخلامل ارياغم ارمأ نكي ل ناف . كلذك نوكي ال نأامإو ءدوجولاو

 منا ةيهاملا نا انركذ امب تبثف . روكذملا لاؤسلا دوعي ذئنيحو « عافترالا لبقتال هتيهامو

 ىنلل ةلباق ةيهاملا تناكناف ٠ تاموهفملا نم ءىبث ىلإ ىلا فرح فرص عنها « عفرلاو ىننلا لبقت

 ىلإ جاتحيال ذئنيحو ؛ ةقيقحلا هذه ىلإ هللا الإ هلإال انلوق ىف ءالد ةملك فرص نمي ذنيخ  عفرلاو
 ىذلاثحبلا اذه ىف عقو ء. فرص ىلقع مالك اذهف ؛ نويوحتلا ه ركذي ىذلارامضالاو فذحلا مازتلا

 . نويوحتلا هركذ
 نورخآ لاقو . انئعب : سابع نبالاق : نالوق هيف (انلسرأ دقل) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 « كعبلل ةنمضتم نوكت ريدقتلا اذه ىلع ةلاسرلاف « ادؤي ةلاسر هلمح ىلاعت هنا لاسرالا ىنعم

 طرش نم له هنا ىهو . ةيلوصأ ةلأسم ىلع ءانب ثحبلا اذهو ٠ لصألا هناال عباتلاك ثعبلا نوكيف

 يسلوأ ؛ مهو قعب اهتف رعم ىلإ مهل ليبسال اماكحأ هناسل ىلع مهفرعي نأ « موقىلإ لوسرلا لاسرإ

 اك) فدل ادلع و١ لوفعلا اع دنكا اير درج ا لقمر هتك نم (ضرعلا نوكي لب: ؟.طاربشن, كلذ

 . انلوصأو انبهاذم عيرافتب قيلي الو « ةلزتعملا عي رافتب قيلي

 . دّياوف ةيآلا ىف (ةسماخلا ةلأسملاإ)
 مالسلا هيلع هنا : اهدحأ : ءايشأ ةثالث ةيآلا هذهىف حون نع ىكح ىلاعت هنا (ىلوألا ةدئافلا)

 لوألا مالكلا نم دوصقملاو « هللا ريغ هلإال نأ مكح هنا :ىناثلاو . ىلاعت هللا ةدابعب مثرمأ

 . ديحوتلاب رارقالا ىناثلا مالكلا نم دوصقملاو . فيلكتلا تابثإ



 ١م1/ يآلا هللا اودبعا موقاي لاقف هموقىلإ احون انلسرأ دقل ٠ ىلاعت هلوق

 نسيب إَنِإ لاقي نأ لاهّحال:زجعملا لع لديال ةيضانملا بويخلانع رابخالا : لوقينأ لئاقلاو

 سيل بيغلا لع نآل زجعم هناف ةلبقتسملا بويغلا نع رابخالا امأ : هيلا اهاقلأف عئاقولا هذه دهاش

 . ىلاعتو ةهناحتبس ' هلل الإ

 . اهركذ قبس دقو ؛ مالسلا هيلع مدآ ةصق ةروسلا هذه ىف ركذ ىلاعت هنأ لعاو

 نب كمل نب حون وهو ةيالا هذه ىف ةروكذملا ىهو مالسلا هيلع حون ةصق 4 ةيناثلا ةصقلاو )ل

 : لئاسم هيفو اومبا هيلع ىنلا سدد مس َخ مك 3 وح خلشوتم

 . فوذحم مسق باوج (انلسرأ دقل) هلوق : فاشكلا بحاص لاق «لوآلا ةلاسملا ل

 ماللا هذه ركذو ءدق عم الإ ماللا هذهب نوقطني نوداكي ال مهنأ ىف ببسلا ام : اولاق ناف

 :.هلوقأ رداندت نود

 اومانل ع رجان هل نإ ا

 ىه ىتلا اهيلع مسقملا ةلمجلل اديك أت الإ قاست ال ةيمسقلا ةلمجا نآل كاذك ناكامنإ :انلق

 . مسقلا ةباك بطاخما عامتسا دنع «دق» ىنعم وه ىذلا عقوتلا ىنعمل ةنظه تناكف .اهءاوج

 عفرلاب نوقابلاو ظفللا ىلع هلالل تعن هنأ ىلع ءارلا رسكب (هريغ) ىتاسكلا أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 أرق نم هجو : ىلعوبأ لاقو : هريغ هلإ كل ام مالكلا ريدقت نآل . عضوملا ىلع هلالل ةفص هنأ ىلع

 (هريغ) هلوقكلذك (هلإ نمام) هلوقنم لدب (هللا الإ) هلوقنأ امكف (هللا الإ هلإ نم امو) هلوق عفرلاب
 (ريغ) ءىرق :فاشكلا بحاصلاقو « ءانثتسالاباعفر (ريغ) نوكيف (هلإنم) هلوق نمالدب نوكي

 مكلام ىنعمب ءانثتسالا ىلعف بصتلا امأو لاق  مدقت اكرجلاو عفرلا هجو ركذو  ثالثلا تاكرحلاب

 . ديز ريغو اديز الإ دحأ نم رالا ىف ام كلوقك هايإ الا هلإ نم
 ةفص(هريغ) تلعجاذاكناآل (ام) ربخوهو ؛ فذح مالكلا ىف : ىدحاولالاق 4 ةثلاثلاةلأسملا))

 لقاعلا ديز لق اذاكناإل / فوصووملاو ةفصلاب لدتشال مالكلاو.ربخ ىنملا اذهلقس ل (هلإ) هلوقل

 نإ وكمل قمنا :لوقأ ءطرولا ف هريغ هلإ نم مكلامريدقتلا نروكلاو . هربخرك ذتملام دفي مل 5: كك

 هللا الا انل هلا ال وأ دوجولا ىف هلا ال : ريدقتلاو ؛ رامضإ نم هيف دب ال هللا الإ هلإ ال انلوق نأ لع

 ِ ةقيقحلا هذهلع ىفنلا فرح لخدلاقي نأ زو ال ل لوقت أنف« ةجحح مالكلا اذه ىلع را مو

 مالكلا انلمح اذاو « هللا قح ىف الإ ةيهلالا ةقيقحل قةحنال هنأ ىنعملا نوكيف « ةيهاملا هذه ىلعو

 :هوركذ ئذلا:رامخالا نعاانبتستسا تلا اذه لغ

 لاقي نأ نكمي الف « اهيفن نكمي ال قئاقجلا نآل نكي ال ةيهاملا ىلا قنلا فرص :اولاق ناذ



 ةيآلا «هللا اودبعا موق اي لاقف ذ هموق ىلإ احون انلمرأ دقلوالاغت هلوق ' "يني

 5 هلإ نم 0 3 مك موقأي 1 هموُق ّل 1 ! احون 1
 و ب

 ف 31 5 ل نم ا لاق 626942 مظع و 0 ع لاذ ف

 ا

 57 رم شا مقا د 3

 0 َّ ا د ةاالض 3 قيد موق 1 َلاَد 1٠ 2 نيسم لالَص

 كلام لا نم لعأو 0 َمَصَنأَو 5 8 مقا كلر نيملاعلا

 «511؟» ا

 لا كالا را ل17 صح ت4 ور فاو رككتبأ عزل تاثآلا لفزصت )لاق (ةيرجترالق
 (نيقتملل ىده) هلوةك وهف ءابب نرعفتنملا مم

 تاع الم مكلام هللا اودبعا موقاي لاف هموق ىلإ احون انلكرأ دقل ال ىلاعت هلوق

 ىنكلو ةلالض ىب سيل موقاي لاق نيبم لالض ىف كارنل انإ هموقنم الملا لاق ميظع موي باذع .كيلع

 4 نولعت ال ام هللا نم ملعأو 9 حصنأو ىراكالاسر مغلبأ ةماعلا تضر ىف كر

 ةرهابنيهاريو « ةرهاق تانببو ؛ ةرهاظ لئالد داعملاو أدملا ريرقت ىف ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 نع سانلا ضارعإ نأ ىلع هيبنتلا : اهدحأ :دئاوف هيفو « مالساا مهيلع ءايبناللا صصق ركذب اهعبتأ

 ةمومذملا ةداعلا هذهلب مالسااوةالصلا هيلعدمم موق صاوخنم سيل تانيبلاو لئالدلا هذهلوبق

 مثرارصإ ةياكحو مهصصقركذ ناكف . تفختمع اذإ ةبيصملاو ؛ ةفلاسلا مالا عيمجيف ةلصاح تناك

 ىكحي ىلاعت هنأ : اهيناثو . هبلق ىلع كلذ فيفختو مالسلا هيلع لوسرلا ةيلست ديفي دانعلاو لبجلا ىلع

 ةرخآلاىف ةراسحلاو ايندلا ىف نءللاو رفكلاىلإ ناكنيركنملا كئلوأم أ ةبقاع نأ صصقلا هذه ىف

 رسكي ا نيم بيواق:ىروقب كلذيو ؛ ةرحالا.ى ةداعسلاو ايندلا]ف ايدل 1 نيقحملا رمأ ةقاعو

 لب مهلمهي ال هنكلو نيلطبملا ءالؤه لهمب ناكن او ىلاعت هنأ ىلع هيبنتلا : اهلاثو . نيلطبملا بولق
 ةالصلا هيلع دمع ةوبن ىلع ةلاد صصقلا هذه نأ نايب : اهعبارو . هوجولا 0 أ ىلع مهنم مقتني

 ىلع صصقلا هذه ركذ اذاف « اذاتسأ ذيلت الو اباتك علاط امو ايمأ ناك مالسلا هيلع هنال ؛ مالسلا

 لدي كلذو « هللا رم ىحولاب اهفرع امتإ هنأ ىلع كلذ لد ؛ أطخ الو فير ريغ نم هجولا

 و



 ١ع ةيآلا «نوركشي موقل تايآلا فرصن كلذك » ىلاعت هلو

 راقعلا ىف ةبغرلا ميظع نوكي قم دوم لاخلا [كلطق نويغارلاو ؛ سكعلاب نوكي نم مهنمو ؛ هاجلا

 ؛راقعلاو عايضلا ف بغربالو دوقنلا ليصحت ىف هتبغر مظعت نم مهنمو . دوقنلا ىف هتبغر لضفتو

 افالتخا لاو>الا هذه ىف ةفلتخمسوفنلا لاوحأ نأ تنقيت رابتعالا نم عونلا اذه ىف تلمأت اذإو

 ةلئاملا ةلهاجلا ةظيلغلا سفنلا نم عنتما كلذك ناك اذإو . هليدبتالو هتلازإ نكممال ايئاذ ايوهزج

 تبث املو . ةلضافلا قالخالاو ةيملالا فراعملاب ةقرشم اسفن ريصت نأ روجفلا لاعفأ ىلإ عبطلاب

 فيلكت ىرحب ايراج ةلضافلا ,قالخالاو ةنتيقلا قرامملا كلتب سفنلا هدنه تلك نك اذه

 نأو «اهمأ نطي ىف ىش نم قئعلاو اء اهمأ نطب' ىف ديس نم ةعشلا نأ نايا اذن كيم ! تاكا

 ةئيبخلا سفنلاو ءامر نذأب ةلضافلا قالخالاو ةينيقيلا فراعملا نم اهتابن جرخم ةرهاطلا سفنلا

 . رششلاو لوضفلا ريثك ءريخلاو ةدئافلا ليلق ادكن الإ امتابن جرخال

 لدي: كلذ (ةبو.نذأب) ىلاغت هلوق ةلأشكلا هده ةيآلا هزل دتآلا نب «ىاثلا هجولاوإل

 . ىلاعت هللا قيفوتب الإ نوكيال ةعاطو ريخ نم نمؤملا هلمعيام لكنأ ىلع
 . هتبني و دلباا هجرخب ىأ (هتابن جرخب) ءىرق 4 ةئلاثلا ةلأسملا)

 هلوقو . ةثابخو اثبخ ثبخم ءىثلا ثبخ : لاقي : ءارفلا لاق («ثبخ ىذلاو إل ىلاعت هلوق امأ

 موشلا : دكنلا : ثيللا لاقو . لخبلا ةهج ىلع ريخلا ءاطعإ ند عنتمملا رسعلا : دكتلا (ادكت الإ)

 : لاق دكتو دكنأ لجرو ؛ ءاطعلا ةلقو مؤللاو

 دك انلاو.دركشلا فوخالا )ل اال هيلعز اه طعأأو

 هنابن جرخي ال ثيبخلا دلبلاو هانعمو دلبلل ةفص (ثبخ ىذلاو) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 دلبلا كلذ ىلإ عجارلا وه ىذلا هيلا فاضملا ميقأو ؛« تابنلا وه ىلا قاضملا فذخ .ء اذكتن الإ

 ىذلات ابن وردقي وأ « لعافلاعقوم هعوقول انكستسم اعوفرم باقتافازراب ارورجم ناكهنأالإ « همام

 .دكن اذ ىأ ردصملا لع فاكلا حتفب (ادكن) ءىرقو « ثيخ

 « هللا ابفرصيىأ (فرصيإ) ءىرق «نوركشي موقل تابآلا فرصن كلذك ل ىلاعت لاق مث

 حايرلا كرخي ىلاعت هنأ وه هركذ قبس ىذلا نال (نوركشي موقل) هلوقب ةيآلا هذه متخامتإو

 ثودحلاببسراطمآلاو حايرلا كلت لعجيو ةمحرلا وه ىذلا رطملا لوزنل ايبس العجب و ةعفانلا ةفيطالا

 عناصلا دوجو ىلع لادلا ليلدلا ركذ نيبجولا دحأ نم اذهف : ةذيذللا ةفيطللا ةعفانلا تابنلا عاونأ

 مرجالف « دايعلا ىلإ ةميظعلا ةمعنلا هذه لاصيإ ىلع هيبنتىناثلا هجولا نمو « هتيكحو هتردقو هملعو

 , اهركش بحب 3 اهنأ ثيح نمو تايآ هتافصو عناصلا دوجو ىلع لثالد اهنأ ثيح نم تناك
. 
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 ةياآلا «هنز نذاي هتان ل رادلاو دووم هلوق ١

 ادكت الإ جرخبال ثبخ ىذلاو 1 جري ببطلا دلبااو )) ىلاعت لاق مث

 : ل ا هيفو

 : نالوق ةيآلا هذه ىف «ىوالا ل أسلا)

 ةريخلا ندر رفاكلاو نم مؤدلل كا علا هللأ هب رخ لثم اذه نأ روهخألا وهو « لوألا لوقا

 ايملع لا ىلا ةريخلا خو الاب قمل هبسشف 4 رطملا لوزنب نآرقلا لوزن هيشو ؛ ةخبسلا ضر لاَ

 لصحب) اهيلعرطملا لزن ناو ىهف ةخبسلا ضراألا امأو « راما وراهزألا عاونأ اهيف لصحيف رطملا

 قالخالاو لهجلا بئاوش نع ةيقنلا ةرهاطلا حورلا كلذكف ليلعلا رولا الإ تالا نك اهف

 : ةدديجلا قالخالاو فراعملاو تاعاطلا نم عا أ هف فارهط ناوقلا وو 2 لماداذإ ةمقدلا

 ةديملا قالخالاو فراعملا نم هيف رهظي مل نآرقلا رون هب لصتا ناو ةردكلا ةشيخلا حورلاو

 . ليلقلا الإ

 الا نا كارما كك رف اكلاو رم وما كنقم ةلدلا نم ةازملا قتل هنأ (ىقاثلا لوقااوإ)

 عفنلا بلطي ناآللف 2 ةميظعلا ةقشملاب ريسإلا عفناا اذهب لط نُ .٠ ةعفملا نما قيليام لي ّق كنم

 "1 نك كافاطلاااذ1قرابلحا نك ديال لاو هسا ةوككلا نادلا ىف هيطظوعإللا ميظعلا

 كرد امل كدر 0 سكك وءانعم تامنال اديعتتلا نأ لعاةلاذ 1 هذه (ة يناثلا ةلأسملا)

 قدا فرعت نإ هن ةيقن ةرهاط اه ره وج لصأ َّق نك هاهم 3 نك حاورألا نأ ىلع

 كفراخلا لوبقلا ةئيطإ ةردك ةظيلغ اهرهوج لصأ ف نوكتاق" مهو 2 هب لمعلا "1 وا ةنااذل

 كلوني نأ قكمال هنأ" اكو ( ةّدساف ةخبسنوكتام اهنمئذارآلا نأ 5« ةلضافلاقالخالا و « ةيقيقحلا

 نإ د0 الل كل دكفا (ةارخلا | ضراالاق كلوت ىلا راعلاو راهز الا كلتا ةخبسلا ىنارالا ف

 ىف رهظي ام لثم ةلضافلا قالخ الاو ةينيقيلا فراعملا نم ةظيلغلا ةردكلاو ةديلبلا سفناا ىف رهظي

 امضعبف تافصلا هذه ىف ةفاتخم سوفننلا ىرن انأ مالكلا اذه ىوقي امو « ةيفاصلا ةرهاطلا سفننلا

 اوعمس اذإو) ىلاعت لاق اي ةينامسجلا تاذللا نع ةفرصنم تايحلالاو ءافصلا ملاع بح ىلع ةلوبجب

 ةوسملا ةديدش ةيساق ا (قحلا نم أوفرع اكلم عمدلا نم ضيفت مهيعأ قى كورلا لإ ل

 ليملا ةديدش نوكت ام اهنمو (ةوسق دشأ وأ ةراجحلاك ىهف) لاق 5 ىناعملا هذه لوبق نع ةرفنلاو

 )ع بضغلا اضما) للا لكلا ةديبدّش نكت م اهنمو 3 بضغلا ارح نع ةلتعاسم ةووشأا ءاضق لإ



 ان ةيالا«نوركذت مكلعلىنوملا جرخ كلذك » ىلاعت هلوق

 ةعيبط نأب ؛«لوقلا اذه داسف ىلع اوجتحا نوملكتملاو . ةصوصخلا عئابطلا ثودحو بارتلاب ءاملا

 هرشق ناف بنعلا لثم ةفلتخم لاوحأ دحاولا تابنلاف دلوتي هنأ ىرن انإ مث . ةدحاو بارتلاو ءاملا

 تافصلاب ةفوصوملا ماسجالا دلوتف « سباي دراب همحيو « بطر راح هؤامو همحلو « سباب دراب
 . ةصاخلاو عبطلابال راتخلا لعافلا ثادحاب تثدح امنإ اهنأ ىلع لدي ٠ بارتلاو ءاملانم ةفاتخلا

 قاخي ايىلاعت هنأوه دارملا نأ : لوألا : نالوق هيفو «ىنوملا جرخت كلذك ) ىلاعت لاق مث
 . ةميمرلا ماسجألا كلت ىلع هلزنيرطم ةطساوب ىنوملا ىحب كلذكف ءراطمألا لازنإ ةطساوب تابنلا

 لع نول مهناو ءاموب نيعبزأ للكل طي نيتخفنلا نيبامف رلا داسجأ ىلع رطمب ىلاعت هنأ ىورو

 عهنع قشنت ىتح مهملع ءامسلا رطمأ مهثعبي نأ هللا دارأ اذإ : دهاجم لاق . ءايحأ نوريصيو كلذ

 . اهدسج ىلإ حور لكدوعتف حاورألا لسري 2 رغلاو رونلا نع رجشلا شنب اك ضرألا

 اي ىلاعت هنأ : ىنعملاو « اتيه ناكنا دعب ءايحألا لصأب عقو امنا هييشتلا نأ (ىناثلا لوقلاوإل

 اوناك نا دعب ىنوملا ىح كلذكف ءركقلا هيف لعجو رجشلا هيف تبنأف ؛ هبارخ دءب دلبلا اذه ايحأ

 ارداق نوكي اضيأ وهف : هيف معطلاو ةبوطرلا قاخو ؛ مسجلا ثادحإ ىلع ردقي نم نآل ءاتاومأ

 . ق> ةمايقلاو ثعبلا نأ ىلع ةلالدلا ةءاقإ هنم دوصقملاو ؛ تيملا ندب ىف ةايحخلا ثادحإ ىلع

 ىلع رطمي نأب الإ داسجألا ثعب نكميال هنأ اودقتعا نا لوألا لوقا ىلإ نيبهاذلا نأ لعاو

 رطملا ءام ىف ثدحت نأ ىلع ردقي ىذلا نآلو  دعبأ دقف : ىلا ةفص ىلع ارطم ةيلابلا داسجالا كلت

 اضيأو ؟ ءادتبا مسجلاو ةايحلا قلخ ىلع ردقيال ملف ؛ ءادتتبا اينم ىنملا راص اهرابتعاب ىتلا تافصلا

 اهضعبو : قرشملاب نوكي اهضعبف « ةطاتخم ريغ تاومألا ءازجأ نأ الإ لزني رطملا كلذ نأ بهف
 ؟ داسجالا كلت ديلوت ىف رطملا كلذ لازنا عفني نيأ نف « برغملاب نوكي

 هتردقب هنإ اولوةي مل مف ةقرفتملا ءازجالا كلت جرخم هتك و هت ردقب ىلاعت هنإ : اولاق ناف

 ىلاعت هنأ اودقتعا ناو ؟ رظملا كلذ ةطساو ريع نم ءادتبا ءارجالا كلت ىف ءاحلا ناك 20-

 قاخ ىلع رداق هنأ 5 هجولا اذه ىلع مهييحي امنا ىلاعت هنأ الإ ؛ ءادتبا تاومآلا ءايحإ ىلع رداق

 . زئاج اذهف نيوبألا نم الإ مهقلخمال هنأب هتداع ىرجأ هنأ الإ «ءادتبا ايندلا ىف صاخشالا
 تقو ةنيزم تناكضراألا هذه نأ مدهاش امل كنا : ىنعملاو (نوركذت مكلعل ال ىلاعتلاق م“

 ىلاعت هنا مث  ةنيزلا كلت نع ةيراع ةتيم ءاتشلا دنع تراص مث ءراعلاو راهزاأللاب فيصلاو عيبرلا

 دعب داسجالا ءايحإ ىلع ارداق اضيأ هنوك بحي اهتوم دعب اهئايحإ ىلع رداقلاف ء ىرخأ ةرم اهايحأ
 نيتروصلا ىدحإ ىف ىنعملا اذه عنتمي مل امل هنأ ركذت هنم دارملا (نوركذت مكلعل) هلوقف ؛ امتوم

 . ىرخاللا ةروصلا ىف عنتمإال 0



 ةيآلا «تاررغلا لك نم هب انجارخأف ءاملا :هي:انل زتأقو ىلاعتهلوق ١

 « ةنجلا حير نم بونجلاو «روبدلاب داع تكلهأو ءابصلاب ترصن» لسو هيلع هللا لص ىنلا نعو

 ىلاعت هنأ : ىدسلا نعو « ضرأألا رثكأ نتنآلل مايأ ةثالث هدابعزع حيرلا هللا سبحول : بعك نعو

 | ف يملا تارأ حتفي مْ ا كل اللا طع نافع هنإم كاتكلا أن حايترلا لسرب

 . رطملا وه هتمحرو « كلذ دعب باحسلا رطمي مث باحسلا ىلع ءاملا

 ؛ ةدحاو ءاوملا ةعيبط نأ عم ؛ ةروكذملا تافصلا ىف حايرلا فالتخا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 رييدتب الإ لصحت ل . لاو-آلا هذه نأ ىلع لدي ؛ ةدحاو كالفآلاو مجناألاو عئابطلا تاريثأتو

 ” لايت ور ناحل اتحمل لعاقلا

 ثيغ هيف لزنيل تيمدلب ىلإ باحسلا كلذ قوسن انأ ىنعملاو 4 تيم دلبل هانقس إل ىلاعت لاقم“
 . ةرضخ هيف تلي و

 6 ناكنإو ءاليقث 0 تاقأ اذإىتح : لرش نأ بجي ارك دع 8ك نإ ناحل ليق ناف

 6 فردا 2 هاك لوف نأ كح

 ليبس ىلع هنع ةيانكلا دورو ناكف . ةباحس عمج وهو ركذم هظفل باحسلا نأ : باوجلاو

 «ماللاد امأ « ًاعمج هنوكىلإ ًارظن « ًازئاجاضيأ ثينأتلا ليبس ىلعو  ظفللا ىلإ ًارظن : ًازئاج ريكذتلا

 : نيذلاىلإو نيدلل هتيدهلاق ىلإ ىنعم «ماللاد هذه مهضعب لاق : نالوق هيفف (دلبل هانقس) هلوقف

 0 ل تيمدلب لجالل هانقسريدقتلاو ؛ لجأ نه ىد «ماللاد هءاه نورظأ لاقو

 عيمجاو ةدلب هنم ةفئاطلاو دلب وهف نوكسم وأ لاخ «رماعريغوأ رماع ضرآألا نم عضوملكفدلبلا

 : دعا لاق" "هايل حر ةدافلا ا دالإلا

 لجز اهتافاح ىف ليللاب نجلل ةشحوم سرتلارهظلثم ةدلبو

 لاق ؟ دوعي اذام ىلإ (هب) هلوق ىف ريمضاا نأ ىف اوفلتخا «ءاملا هب انلزنأف> ىلاعت لاق مث

 كانو او نارك نأ رتاجلو "املا دلتلاب الرنأف كوك .نأ "راك: ىرافالا"للاو جاجزلا

 كالا لا رثال ل1 كاخاملا نزلا ءاملا

 ناكتارغلا جارخإ نآل , ءاملا ىلإ ةدئاع ةيانكلا (تارٌلا لكن م هب انجرخأف 9 لاق مت

 سيل دليلا نال « تارملا لك نم دلبلاب را هر دففتلا ان رك نأ تاجر“ جاجزلا لاق 0

 ! ل1 ةطئساؤب تارعلا.قلخضأامنإ ىلاغت هتلاإ!ء لاؤإألا لوقلا لعو“.: الب نود هلي. انه هب لضخ

 قلخ تذاع ىرجأ ىلاثعت هتلا'لب ءءاملا م رم !ةدلوتم ريغ راعغلا نإ : نيملكتملا رثكأ لاقو

 عدوأ ىلاعت هنإ لاقي نأ عنتمال : ءاكملا روبمج لاقو ؛ بارتلاب ءاملا طالتخا بيقع .ادتباتابنلا

 جاذتما دنع ةصوصخلا لاوحاآلا ثودح بجوت ةيعيبطلا ةوقلا كلت نإ مث . ةيعيبط ةوق ءاملا يف



 1١ ل اباعت تاقأ اذإ ىح» للاغت هلوق

 0 لت :اكانلف . اعلا هذه لجأل زاجلا 7 نيديلا ظفل هيلع قلطي ًائيش ث مدقت ناكام لكف

 . ظفللا اذم هنع ربع مرجال ءرطملا مدقتت

 لصاح مدقتلا اذه نإ ةيالا ىف سيل : لوقنف . حايرلا همدقتت الو رطملا دجب دقف : ليق ناف

 اب رعشنال انك نإو حايرلا هذه همدقتت نأ زوجيف ًاضيأو ؛ لاؤسلا هجوتي لف . لاوحألا لكىف

 بحاص لاق . هلم اذإ ءىثلا نالف لقأ : لاقي 4(الاقث ًاباحس تلقأ اذإ ىتحإل ىلاعت لاق مث

 الاقثابات) هلوقو « اليلق هعفريام ىريهناف ًايشعفري نمنال « ةلقلانملالقالا قاقتشاو : فاشكلا

 نأ ىحملاو ءاملا نم ايف اذ لاقت انا حايرلا هذه تامح اذإىتح ىنعملاو « ةباحح عمج ءاملاب ىأ

 كرحي نأ هتمكحيربد ىلاعت هنآل ءاوحلا ىف ًاقلعمّوب امنإ ةميظعلا هايملل ريطتسملا فيثكلا باحسلا

 نأ : اهادخ] : دياوذ لصحت حايرلا كلت ىف ىتلا ةديدشلا تاكرحلا لجألف . ًاديدش اكيرحت حايرلا

 نآس رايناتو ..نطاملا فشكلا ناحشلا كارتيو ضعباا ىلإ اهضعب مضني باحسلا ءا رجأ

 ؛ لوزنلا ةيئاملا ءازجالا كلت ىلععنتمب ةرسيو ةنمي حايرلا كلتىف ىتلا ةديدشلا تاكرحلا كلت ببسب

 عضومنم باحسلا قاسذي حايرلا كلت تاكرح ببسب نأ : اهثلاثو . ءاوحلا ىف ًاقلعتم قبي مرج الف

 . اب مهعافتناو راطمألا لوزن ىلإ مهجايتحا ىلاعت هللا لع ىذلا عضوملا وهو رخآ عضوم ىلإ

 ىلإ اهضعب مامضنال ةبجوم باحسلا ءاز+أل ةعماج نوكحت ةرات حايرلا تاكرح نأ .::اهعناطو

 :,اهسءاخؤ.. امل ةلظبم تاجسلا ارجل ةقر من اوكت هز وطلال ابا لا دعس

 حايرلا ىهو ءاملاو وشنلا نم اهنف الل ةلمكم راجشاألاو عورزلل ةيوقم نوكتت ةران حا 9 ةرل] رك ذع نإ

 و 0 ةرات حايرلا هذهنأ : اهسداسو . فيرخلا ىف نوكت ام امل ةلطبم نوكت 0 ؛ مقاوللا

 وأ غومسلا ف م ديدنفلا رمل نمباهبفام بيلي ام ةككفلهت ناوكست هنراتاوءنادبأللل ةقفاوف هذ دل بط

 ةرات حايرلا هذه نأ : اهعباسو . ًادج ةكلهملا ةدرابلا حايرلا ىف اي ديدشلا دربلا نه اهيف ببسب

 حايرلافالإو سانلا ضعب هركذ طبضاذهو . ةيبونجو ةيلامشو ةيب رغنوكت ةراتو « ةيقرش نوكت

 . اهب ماعلا بناوجنم بناجل صاصتخا الو ؛ املطبض الو ملاعلا بناوج نم بناج لك نم بت
 لصحي رحبلا نأ دهاشي رحبلا بكر نم ناف ضرألا رعق نم دعصت ةرات حايرلا هذه نأ : اهنماثو

 حايرلا بوبه مظعي ذئنيحو . رحبلا قوفام ىلإ رحبلا رعق ىف حايرلا دلوت ببسب هيف ديدش نايلغ

 « بيع ًاضيأ ىناعملا هذه ببس حايرلا فالتخاف قوف ةبج نم حيرلا لزني ةراثو ءرحبلا هجو ىف

 , فصاعلاو . فصاقلا وهو « باذع : اهنم عيرأ : نامت حايرلا : امهنع هللا ىضر رمع نبا نعو

 ؛ تايراذلاو ء تالسرملاو ؛ تارشبملاو ؛ تارشانلا : ةمحر اهنم ةعبرأو « مقعلاو ء رصرصلاو



 ةيآلاعهتمحر ىدي نيب ًارشب حايرلا]سرب ىذلاوهودىلاعتهلوأ 20

 ةكرحب ةك تملا ةيئاوحلا ةقبطلا ىلإ تدعص ةيناخدلا ءازجالا كللت نا به (ىناثلا هجولا

 امهنإليقثلاو « ليقث مسج ضرالا نال «ةماقتسالا ىلع لزنت نأ بجو ؛ تعجر امل اهنكل كافل

 . ةرسيو ةنمي كرحتت اهناف ء كلذك تسيل حايرلاو ةماقتسإلاب كرحتي

 , ةرهاق ةكرح نوكتال ةلزانلا ةيضرالا ءازجالا كلت ةكرح نأ وهو 4( ثلاثلا هجولاإ)

 دحأ سحب مل حوطسلا ىلع لزنو « رابغلا كلذ داع مث ء ريثكآلا رابغلا ترضحأ اذإ حايرلا ناف

 . راحبلا جوممو لابجلا مدهتو راجتالا علقت حايرلا هذه ىرتو « اطوزنب

 نأ بجو ؛ دشأ تناكاملك حايرلا تناك-ا ؛ هولاقام ىلع مالا ناك ول هنا «عبارلا هجولاو ل

 مظعي دق حايرلا نال كلذك رمآلا سيل هنكل . رثك أ ةيضرآألا ةيرابغلا ءازجألا لوصح نوكي

 ءىث فصاعلا كرحتملا ءاوهلا كلذ ىف سيل هنأ دههشي سحلا نأ مهءرحبلا هجو ىف !بوبهو اهفوصع

 لاق . حايرلا ةكرحيف اهوركذ ىتلا ةلعلا هجولا اذهب لطب و « هولاقام . لطبف ةردكلاو رابغلا نم

 نأ ديعب اضيأ كلذو ؛ امموبهبجوتو حايرلا هذه كرحت ىلا ىه بك اوكلااىوق نإ : نومجنملا

 نآو « ةعيبطلا كلت ماودب حايرلا ماود تف بك اوكلا ةعيبط ناك نأ حايررلا بوبهل بجوملا

 كرحتي نأ بجو ةنيعملا ةجردلاونيعملا جربلا ىف هلوصح طرششب بكوكلا ةعيبطوه بجوملا ناك

 جربلاونيعملا بكوكلا صاصتتخاب ةلئاهتءماسجالا نأ انيب دقاضيأو . كلذكس يلو . ملاعلا لك ءاوه

 ' راتخلا لعافلا صيصصخت نوكت نأ ديال ء« صاخلا ريالا كلذ تضتقا اهاجاأل ىلا ةعسطلاف نيعملا

 ىلقعلا ليادلاب تيثو . ىلاعتو هناحبس هللا وه حايرلا كرحم نأ هانركذ ىذلا ناهربلا اذهب تبثف

 (حايرلا لسري ىذلا) وهو هلوق ةحص

 ىأ (ارشن) هلوق نأ : امهادحإ : ناتدْئاذ هيف (هتمحر ىدي نيب ارشن) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 رئاسىف لوقلا اذكو . ةرسي بهذي رب: ءزجو « ةنمب بهذي حيرلا ءازجأن م ءزخل « ةقرفتم ةرشنم

 هلأ ةط ء|رحلا ةييطنأ كلش : لوقنف رخآ تاج لإ تهدي اهنم دحأو لك ناف.؛ ءارجالا

 ةبسن حيرلا كلت نم أزجتت ال ىتلا ءازجألا نم دحاو لك ىلإ عئابطلاو مجنالاو كالفالا ةبسنو

 نأ بجو ةرسي باهذلاب رخآلا ءزجلاو ةنمب باهذلاب حيرلا ءازجأ ضعب صاصتخاف ؛ةدحاو

 . راتخلا لعافلا صيصختب الإ كلذ نوكيال

 هتمحر وه ىذلا رطملا ىدب نيب ىأ (هتمحر ىدي نيب) هلوق نأ ةيآلا ىف «ةيناثلا ةدئافااوإ

 نإ : لاقيز اجلا ليبس ىلع ةمدقتلا ىنعمف برعلا امهلمعتسي نيديلا نأ زاجلا اذه نسح ىف ببسلاو

 هتامدقتم ٍناسنإلايد.نأ "راح اذه نسح-يف ببسلاو الق كوديرب ؛ ةعاسلا ىدينيب ثدحت نتفل|



 ١ع ةيآلا نحر كل حايررلا لسرب ىذلاوهو» ىلاعتهلوق

 ةروشمملاعت هللا ايلطدأ ؛ هيو طم تناكابن كا ايرلاو . لوعفملا انههردصملاب داريو هتيوط دض

 زو<و ؛ تارشنم حايررلا ل : ريدقتلاو مايا نم لاح وه ردصم (ارشن) هلوقف « اماوطنا دعب

 : ىثعالا لاق . رشنف تيملا هللا رشنأ مهلوق نم ةايحلا ىنعم انه رشنلا نوكي نأ اضيأ

 نشانلا تحلل انغاب

 ءاضكارىأ اضكر ىناتأ : لوقت اك لعافلا هب ادارمردصملاناك. هجولاوهو كلذ ىلعهتلم اذاف

 . ارشن حايرلا رشني ىذلا وهو : ليق هن كف نإ امم فن و لسرأ نأ - لاه نإ اكأ رك

 ىنعمب لعف . تاروشنم ىندمي (ارشن) قورسمزع فاشكلا بحاص ىكح 4 ةعبارلا ةءارقلاو إل

 . هرشن مض : مهطوق هنمو بسحو ضنك لوءفم

 لعاربشي عمج تحت نم ةدحاولا ةطقنملابةطقنملا ءابلاب (ارشب) مصاع ةءارق «ةسماخلا ةءارقلا و

 فاشكلا بحاص ىورو ؛ ةمحرلاو رطملاب رشبت ىأ (تارشبم حايرلا لسري) ىلاعت هلوق نم رشب

 ىأ هرشب ىنعمب هرشب رم ردصم نيشلا نوكسو ءابلا حتفب (ارشب)و هفيفخو نيشاامضي (ارشب)
 :ىرشو تار

 ىذلا هللا مكبر نإ) هلوق لع فوطعم (حايرلا لسري ىذلا وهو) هل وقأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ءاوملا اذه نوك :لوقنف . كرحتم ءاوه هنأ حيرلا دح :لوقن مث (ضرآلاو تاومسلا قاخ

 كيرحتل نوكي نأو دب الف هتاذ ماودب ةكرحلا تمادل الإو « هتاذ مزاولل الو هتاذإ سيل اكرحتم

 ضرأألا نم عفتري هنا وهو رخآ ببس انهه : ةفسالفلا تلاق . هلالج لج هلا وهو راتخلا لعافلا
 , دعاصتتو عفت رث ةديدشلا ةنوخسلا كلت ببسبف اديدش ايوق انيخست هنخست ةفيطل ةيكاأ ءارخأ

 كلفلا ةرادتسا ىلع اكرحتم كلفلا رقم قصتلملا ءاوطلا ناك كلفلا نم برقلا ىلإ تلصو اذاف

 نع اهدري لب دوعصلا نم ةنخدألا هذه عنميف ءاوهلانم ةقبطلا كلتل تاصحومللا ةريدتسملا ةكرحلاب

 لصحت قرفتلا كلذ ببسبو . بناوجلا ىف قرفتتو ةنخدالا كلن عجرت ذكي « اهتكرح تمس

 ةكرح دشأ اضيأ اهعوجر ناك ىوقأ اهدوعص ناكو « رثك أ ةنخدالا كلت تناكاملك مث « حايرلا

 : لوآلا : هوجو هنالطب يلعلديو ؛ لطابوهو : هوركذ ؟ذام لصاح اذه . دشأو ىوقأ حايررلا 5

 ضرع نعتلا كلذانا كس الو :اعضس هده نخل نك اك[ هر ا

 ةعيرس تناك ادج ةدعصتم ةيضرالا ءازجالا كلت تناكاذاف « عبطلاب ةسباي ةدراب ضرألا نآل

 لب ايف ةرارحلا ءاقب عنتما ءاوحلا نم ةدرابلا ةقبطلا ىلإ تلصوو ؛ تدعاصت اذاف « لاعفنالا

 , ِكِلفلا ةكرح ةكرحتملا ةيئاوهلا ةقبطلا ىلإ دوعصلا يف اهغواب عنتما تدرب اذإو : ادج دربت

 . هرركذام لطم



 ةيالاوهتمحر ىدي نيب أرشب حايرلا لسري ىذلاوهود» ىلاعتهلوق ١0

 موقل تأيآلا فرص َكلَدح نكن آل مة خ ىلا
 هذ

 58 0 6ص

 « ةه/ب» تنور ا

 تايآلا فرصن كلذك ًادكن الإ جرخ ال ثيخ ىذلاو هبر نذاب هتابن جرخي بيطلا دلبلاو

 «نوركشي موقل
 «ملعلا لاكو . ةيهلالا لئالد ركذ امل ىلاعت هنأ : لوألا : نيهجو مظنلا ةيفيك ىف نأ معا

 نم لئالدلا ركذي هعبتأ ؛ موجنلاو رمقلاو سمشلاو تاومسلا وهو ؛ ىواعلا ملاعلا نم ةردقلاو

 ؛ ةيولعلا راثآلا : ةعبرأ رومأ ىف ةروصح ماعلا اذه لاوحأ نأ ملعاو . ىلفسلا ملاعلا لاوحأ ضعب

 ىلعبترتيوراطمألا وءباحسلاو « حايرلاةيولعلار املا ةلمجنمو  ناودحلاو : تابنلاو « نداعملاو

 : الا اذه فرركللا 8 كل ذا «تاعلا كاوا ناطماللا لوزن

 هلالا دوجو ىلع ىلوآلا ةبآلا ىف ةلالدلا ماقأ امل ىلاعت هنا مظناا ريرقت ىف «ىناثلا هجولاإ)

 ثعبلاو رشنلاو رشحلاب لوقا ةصح ىلع ةيآلا هذه ىف ةلالدلا ماقأ « ميحرلا ميكحلا ملاعلا رداقلا

 : لئاسم ةيآلا ىفو . داعملاو أدبملا ةفرعم ىف هيلا جاتحام لكن يتبألا 2 لضخ ةناقلاو

 (حايرلا)نوقابلاودحاولا ظفل ىلع (حيرلا)ىناسكسلاو ةزمحو ريثك نبا أرق (ىلوألا ة أسملا)

 أرق نمو , عملاب عما فصو هناف (ارشب)هلوةباهفصو نس عملاب (سايرلا) أرق نف , عمبا ظفل ىلع
 ريعبلاو ةاشلاورانيدلاو مردلا ريثكمهطوقك ةرثكلا حيرلابدارأ هنالاعج(ارشي)أرق ةدحاو (حيرلا)

 عمجاب اهفصو عملا حيرلاب دار اناكاسلف (اونمآ نيذلاالإ) لاق مث (رسخىل ناسنالا نا) هلوقكو

 عمج وهو « نيشلاو نونلا مضي (ارشن) نيرثك آلا ةءارق : اهادحا : تآ ارق هيفف (ارشن) هلوق أ

 ةرشنم حاير ىنعملا ناكف ؛ بوكر الا ىنعمب بوكر لاك رشنملاىنعمب روشنلاو «لوسرولسر لثمروشن

 : للا كلافر اشتم ا: :ةييفطا !قنرو» . ةييوقلا رشف هلو ل قريزوتلا كريشللا و كتاجأ لك نم ةقرفم ىأ

 ةبيطلا ةحنارلا وهو ءرشنلا نم هلصأو روشت اهدحاو باح.لارشنت ىتلا ةنيللا ةبيطلا حايرلا نمرشنلا

 لعل كتل سيقل هى لود نقل

 اي اك نيعلا ففقت ٠ نيشاا ناكساونونلامضب (ارشن) رماع ن 1 أرق «( ةيناثلا ةءارقلاو ١

 . لسرو بتك

 قفرقلا تل ةناارطما سلا ) نيشلا ناكمارو نوللا حتفب (ارشن) ةزمح أرق «ةئلاثلا ةءارقلاور)



 ١ (/ ةبآلا «هتمحر ىدي نيب ًارشب خابملا 1 ينل مور كالو

 ١45 تاق اذإ ادن ةهحم- و قدير حارا لس ىلا وه

 َكلَذَك تار 5 لك نم د انسداد ءاملا ه الراس الاَقث
 3 ير صرع محا يبوس خا 2 ساس هر 5 سد بة

 ل نذاب هتابن جرخي بيطلا كَيلاَد «هالد ا ليل ىولا حر
 هرم لس ل "وص

 : جاجزلا لاق : ىتاثلا . ةخللا 1000 كيال 5 0 هنا كلذك ناكامو قيقح سيل

 بيرق هللا ةمحر نإ) هلوقف دحاو ىنعمب ماعنالاو وفعلاو نارفغلاو ةمحرلا نآل (بيرق) لاق امإ

 . رخآلا ىلع نيظفللا دحأ كح ىرجاف بيرق هللا باوثو بيرق هللا ماعنإ ىنعمب (نينسحملا نم
 (ةظعوم هءاج نف) هلوقك ريكذتلا رداصملا ق- نمو ردصم ةمحرلا : ليمش نب رضنلا لاق : ثلاثلا

 :رعاشلا لاقهركذكلذلف ء ظعولا مب ديرأ ةظعوملا نال جاجزلا لوق ىلإ عجار اذهف

 حضاولا قيرطلا ىلعورمب اربق انمخ ةءورملاو ةحامسلا نإ

 تاذ هللا ةمحر نإ ليوأتلا نوكي نأ : عبارلاو . مركلا ةأورملابو ءاخسلا ةحامسلاب دارأ : ليق

 : ىدخاولا لاق'.رمو لَو نتن اد, خب وطاتزل نتاولاو ضنا :االرللق 5 نين ل ال ب ور

 وه برعلا لوقت لاق تيكسلا نبا نع ىنارحلا نع ىرذنملا نع ىرهزأ الا نع ىضورءلا ىنربخأ

 دقو ىنهبي رقناكمىفوهلب وأت ىف هنأالا ىم بيرق ىهو ىم بير# مو ىهبي رق امهو ىه بيرق

 . اهسفنب تدعبو تبرق ىنعم ىلع اهبنت ةديعبو ةبيرق اضيأ زوجي

 ًادعبو  ةرخآلانمابرق ةظحللكىفدادزيناسنالا نأ وه برقلا اذه ريسفت (ةسماخلا ةلأسملا)

 اوت ةحنو ةظحللو ةعاس لكىف ناشنالاا بل م6 ركل ء ىضاخلاك دك نط ا

 : رعانشلا لاق كلَذِلَو + لبقتسملا نم ارقؤإ,«نضاخللا عانت

 نسا نع دسنإ تاسعا لاوالو نا دع عي بارقأ كا اك كر

 اكبناو . ةغاش لك اى "ابرق ةادزت ةرخآلا نآورد ةعاشا لك ق1 ناد رتا ا نلا نت

 . ءانب (نينسحلا نم بيرق هللا ةمحر نإ) ىلاعت هللاركذ مرجال «توملا دعب لصحت امنإ هللا ةمحر نأ

 :ليروأتلا اذه

 هانقس الاقث اباحس تلقأ اذإ ىتح هتمحر ىدي نيب ًارشب حايرلا لسرب ىذلا وهو ىلاعت هلوق
 نوركحزي مكلعل ىتوملا جرخت كلذك تارثلا لك نم هب اير نال ل ان

 «)4؛ رخف مو



 ل ىلا|نم بيرق هللا ةمحر نإ»ىلاعن هلوق ل

 دقتلا اذه ىلعو ؛ لانف ألا ت مص نم ةمحرلا نيك 2 لواألا ريدقتلا ىلعف ٠ ةمعالاو را لآ

 0 رلا نمحرلا هللا مسب) ريسفت ىف ةلأسملا هذه انيصقتسا دقو « تاذلا تافص نم نوكتت ىناثلا

 هذهب اوجتحاو . ةمعن الو ةمحر رفاكلا ق> ىف هلل سيل : انباتحأ ضعب لاق 4ةيناثا ةلأسملا 2

 نوكي نأ مزليف « نينسحلا نم ةبيرق ىهف ةمحر ناكام لك نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ : هنايبو ؛ ةيآلا

 نم بيرقريغرفاكلا قح ىف لصح ىذلاو « ةمحر نوكي ال نأ «نينس#لا نم ابيرق نوكي الام لك
 نم هجن الواذتلا الل هير: نوك الا نأ كج وذا نينتلخملا

 ناك الف , نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نأ ىلع لدت ةيآلا : ةلزتعملا تلاق (ةثلاثلا ةلأسملا))

 لصحيالنأ بجوف : نينسحلا ريغ بيصن اهنم لصحبال نأ بجو نينسحللل لصح ةيهاملا هذه لك
 كولا بطفل رانا ىم ا[ ضلختلاو قجيري كاذعلا| نع وقعلا بليز فاكلا نوح ف هتلا:ةحرأ نما ىف

 اوسيل رئابكلا باحصأو ةاصعلاو « نينسحملا نم نكي ل نل كلذ لصح ال نأ بجوف ؛ ةمحر اهف

 !ءاراتلا نس طوادلا مهل لصحبال 2 !مهياقنلا ةعوزنملا مهل لصحيال نلت ند

 تقو غلب اذاىصلا نأ ليلدب نسحأد قف ؛ ةوينلاو ديحوتلاب رقأو هللاب نمآ نم نأ : باوجلاو

 ىلع ةمالا تعمجأ دّقف رهظلا ىلإ لوصولا لبق تامو رخآلا مويلاو هلوسرو هللا نمآو ؛ ةوحضلا

 تاعاطلا نم ءىثب تأي ل صخشلا اذه نأ مولعمو (ىنسحلا اونسحأ نيذلل) هلوق تحت لخد هنأ

 روظلا لبق تام امو ؛ حبصلا ةالص هيلع بجبت مل حبصلا دعب غلب امل هنأل ؛ رارقالاو ةفرعملا ىوس

 مل هنأ تبثو « نسح هنأ تبثف . هياع بجت ل تادابعلا رئاس نأ هرهاظو : رهظلا ةالص هيلع بحت مل

 تلعن نكس ًاناطسإ نالقلالا دهإ نازك اجترت كاررقإلاى هنعمل الإ كقازذشي

 ةيآلا هذه تلدو « نينسحملا نم ناك ةفرعملاو رارقالا هل لصحنم لك : لوقنف اذه تبث اذإ

 لهأن م ةريبكلا بحاص ىلإ لصت نأ ةبآلا هذه كح بجوف : نينسحلا نم بيرق هللا ةمحر نأ ىلع

 . مهيلع ة ةحجدح ةيآلا هذه بلقنت دئايحو « هللا ةمحر ةالصلا

 قسطا نأ طاب اذه : لوةنف .ناسحالا هوجو عيمجب اوتأ نيذلا مث نونس#لا : اولاق ناف

 ناسحالا هوجو لكب انآ نوكي نأ انس هنوك طرش نم سيلو ناسحالا ئيسع هنعالزز نط, نبذ

 ىذلالاؤسلا نأ اذهب تبق ملعلا عا أ عيمج لصحي تاندطي نم سلا/ ملعلا هل ىذلا وه ملاعلا نأ اك

 هيلارانيهذام_قلكا نأورطقاس هوركذ

 نينسحمانم ةبيرق هللا ةحرنإ : لاقينأ بارعالا ملعىضتةملوقب نأ ل ئاقل (ةعبارلا ةلأسملا))

 انثينأت ةمحرلانأ : لوألا :!اهزدو ةنعاتااوجلا ق اوركذؤرك ثينأتلا ةمالع فذح ىف بسلا اف



 ١و ةيالا «نينسحملانم بيرق هللا ةمحرنإ» ىلاعن هلوق

 كرار انم] فيلاكفلا لاف كنت دجم؟تاهزن هدلكلا وو كفر اا
 هديبع رمأي نأ هنم نسحم نأ ىضتقي هل اديبع اننوكو انل الإ هنوكف . ةيدوبهلاو ةملالا ىضتقم

 نم مهنمو . ةنسلا لهأ لوق اذهو « انسحواحالصهسفن ىف هنوك هنمربتعيالف « ,اش فيك ءاش امي

 . ةلزتعملا لوق وه اذهو ؛ ملاصم اهسفتأ ىف امنوكل تدرو امنإ فيلاكتلا :لاَق

 دراهضعب ةمرحو : لامعالا ضءب بوجو هجوف : لوألا لوقلا لءامأ : لوةنفاذهتفرعاذإ

 قط انزخ امن ىأ نمامأ فض كاداسلا اة دل؟ ها قفا ء.ةمرح اع هلو ءهجوا ان لا ]

 ىلع امأو : امبوجو هجو لجأ ال اهب ىنأ ام هنال . حصيال نأ بجو . باوثلا ىف اعمط وأ « باقعلا

 عمطلل وأ : باقعلانم فوخلل اب أنما حلاصم الصنأا ق.اينو كوم اعوجو هجوق- ىلاثلا كل وقلا

 ءاعدلاب ىنأن م نيبهذملا الك ىلع نأ تبتف . مصتاال نأ ب جوف « اموجو هجول اهب تأي ملف باوثلا ىف
 . حصيال نأ بجو ؛ باوثلا ىفعمطلاو  باقعلا نم فوخلا لجأ ال تادابعلا رئاسو

 نأب فلكملا رمأ ىلاعت هنأ ىضتقي (اعمطو افوخ هوعداو) هلوق رهاظ : لوقنف اذه تبث اذإ

 ةيآلا هذه رهاظ نيب قيفوتلا قيرط فيكف ؛ هداسف ليلدلاب تبث دقو ء ضرغلا اذهل ءاعدلاب ىنأي
 ..انل محملا نطمان كاع سو

 ءريصقتلا عوقو نمفوخلا عم هوعداو : دارملا لب « متتنظام ةيالا نم دارملاسيل : باوجلاو

 ىلعو ؛ اهرسأب طئارشلاكلتل وصحف عمطلا عمو « ءاعدلا كلذلوبق ىف ةربتعملا طئارشلا ضعب ىف

 ؟ لئاز لاؤسلاف ريدقتلا اذه

 اذه هبلق ىف لصحب نزأو دبال ىعادلا نأ ىلع ةيآلا هذه لدت له (ثلاثلا لاؤسلا)

 ؟ عمطلاو فوخلا

 ؛ءاعدلا لوبق ىف ةربتعملا طئارشاا عيمجب اين 1 هنوكب عطقي نأ هنكميال دبعلا نأ : باوجلاو

 اعماط هنوكب جوف : ةدوقفم طئارشلا كلت نأب عطقيال اضيأو « فوخلا لصحب ىنعملا اذه لجالو

 . مرج الف املوبق ىف

 نيعماجا ون وكت نأ, ىأ (اعمطوافوخ) هلوقف كلذ ناكاذإال] انعاذن وكل ىئادلا نأب اله

 .كبر قح متيدأدقف متدهتجا نإو مكنأ اوعطقتالو . كلامعأ ل كىف ءاجرلاو فوخلا نيب مكسوفن ىف
 (ةلجو مهبولقو اوت آام نوتؤي) هلوقب اذه دكأتيو

 : لئاسم هيفو « نينسحما نم بيرق هللا ةمحر نإ ىلاعت لاق م“

 ةدارإ نع وأ ةمعنلاو ريخلا لاصيإ نع ةرابع ةمحرلا نأ ىف اوفلتخا «ىلوأالا ةلأسملاإ)



 ةيالا «اعمطو افوخ هوعداو» ىلاعت هلوق ١ع

 . ةمرحلا : مالآلاو راضملا ف لصأالا نأ ىلع

 ةانركذ ام عيمجو  ةيآلا هذه مومع تحت الخاد ىلاعت هللا ماكحأ عيمج ناك اذه تبث اذاو

 لضصاألا نأ ىلع ةلاد ةيآلا كلتف « ةيآلا هذه ىف ةدوجومىبف ةيآلا كلت ىف فئاطللاو ثحابملا نم

 نيتاه نف ٌةدحاو لكو « ةمرحلا راضملا عيمج ىف لصأالا نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذهو « لحلا عفانملا ىف

 ةلخاد عئاقولا عيمج ماكحأ نأ ىلع لدتو  اهانعمل ةررقم الوادم ةدكؤه ىرخألل ةقباطم نيتيآلا

 , نيمصخلا نيب هيلع ىضارتلا عقو دمع لكنأ ىلع ةلاد ةبآلا هذه اضيأو : تامومعلا هذه تحن

 ىلع لذ صنلاو . حالصالا دعب اداسفإ نوكي هتوبث دعب هعفر نال , تبثو حصو دقعنا هناف

 رو الفل

 (ةوةفلاباوفوأ) هلوقمومعب دك أتم هجولا اذه نم ةيآلاهذه لوادمنأ : لوقنف اذه تبث اذإ

 ثخ#و (نولعفت ال ام اولوقت نأ هللا دنع اقم ربك نولعفت الام نولوقت ل) ىلاعت هلوق مومعبو

 ءافولا بوجو ىف ةدراولا تامومعلا رئاس تحبو (نوءار مهدهعو مهتانامأل مث نيذلاو) هلوق

 . دوةعلاو دوهعلاب

 نيبناجلانم هب ىضارتااعقوىتلا دوقعلا ضعب نأ ىلع الاد اصن اندجو نا : لوقنف اذه تبث اذإ

 هذهلولدمل ةياعر ةحصلاب هيفانكح الاو , ماعلا ىلع صاخلل امبدقت نالطبلاب هيف انيضق « سيح ريغ

 نم ةعيرشلا ماكحأ عيمج نايبب فاو نآرقلا نأ تبث حضاولا نيبلا قيرطلا اذهبو . تامومعلا

 افران

 : تالاؤس هيفو (اعمطو افوخ هوعداو ىلاعت لاق 2

 (هوعداو) لاق مث (اودسفت الو) لاق مث (مبر وعدا) ةيآلا لوأ ىف لاق «لوألا لاؤسلا))

 . لطاب وهو هسفن ىلع ءىشلا فطع ىضتمي أذهو

 كلذ اولاق امنإ هودبعا ىأ (اعرضت مكبر اوعدا) هلوق ريسفت ىف اولاق نيذلا نأ: تارذكار

 , لاكشالا اذه نم افوخ

 ءاعدلا وه (اعرضت ميرا وعدا) هلوةنم دارملا انلق ناو « لاؤسلا لاز دقف ريسفتلا اذبم انلق ناف

 انورقم نوكي نأو دب ال ءاعدلا نأ ىلع لدي (ةيفخو اعرضت مكبر اوعدا) هلوق نأ باوجلا ناك

 «نيرمآلانيذهدحأ وه ءاعدلا ةدئاف نأ (اعمطو افوخهوعداو) هلوقىف نيب م « ءافخالابو عرضتلاب

 . هتعفنمو ءاعدلا ةدئاذ ناب ىف ةيناثلا ةيآلاو « ءاعدلا ةعج طرش نايب ىف ىلوألا ةيآلا تناكذف

 عمطلاوباقعلا نم فوخلا لال اعدو دبعنم نأ ىلع اوقفتا نيملكتملا نأ (ىااثلا لاؤسلاإ)



 ب ةيآلا «اهحالصا دعي ضراألا ىف اودسفتالو» ىلاعت هلوق

 : نيهجو نم هنايب و ءاعدلاب توصلا عفر ىف ءادتعالا هنم دارملا لاقي نأ نوحي اللاولاقور1 قاسفلا

 درو امتإ هنأ هتياغ قارغتسالاديفيف « ماللاو فلآلا هلخد ماع ظفل (نيدتعملا) ظفل نأ : لوألا

 توصلا عفر نأ : ىناثلا . ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا نأ تبث هنكل ةروصلا هذه ىف

 لخدي مل تامرحلا نم نكي ملاذاو « هلت ىلوآلا لاقي نأ هتياغ لب تامرحما نم سيل ءاعدلاب.
 :ناكرولا اذهل فص

 ديعولاب عطقلاديفي ال تامومعلا هذهب كسملانأ ةرقبلا ةروسىف هانركذ ام ىصقتسملا باوجلاو

 : ناتلأسم هيفو (امحالصا دعب ضرالا ىف اودسفت الو ىلاعت لاق مث

 اًئيش اودسفت الو هانعم (ابحالصإ دعب ضرألا ىف اودسفت الو) هلوق (ىلوألا ةلأسملا)

 بصغلابلاومالا داسفإو : ءاضعاألا عطقب و لتقااب سوفنلا داسفإ نم عنملا هيف لخديفءضرأللا ىف

 للعمادقالا ببسي باسنالا داسفإو ؛ ةعدبلاو رفكلاب نايدآلا داسفإو ؛ ليلا هوجوو ةقرسلاو

 ةربتعملا لاصملا نآل كلذو « تاركسملابرشببسب لوقعلا داسفاو ٠ فذقااببسو ةطاوللاو انؤلا

 (اودسفتالو) هلوقف . لوقعلاو نايدالاو باسنالاو لاومالاو سوفنلا : ةسنخلا هذه ىه ايندلاف

 نم عنملا ىضتقي دوجولا ىف ةيهاملا لاخدإ نم عنملاو « دوجولا ىف داسفالا ةيهام لاخدإ نع عنم

 (امحالصإدعب) هلوقامأو « ةسنخلا ماسقالا هذهىف داسفالا نم عنملا لوانتيف « هفانصأو هعاونأ عيمج

 حلاصمل قفاوملاو قاخلا عفا قباطملا هجولا ىلع اهتقلخ حلصأ نا دعب دارملا نوكي نأ لمتحيف

 بتكلا لازنإو ءايبن الا لاسرإ ببسي ضرأ الا حالصإ دعب دارملا نوكب نأ لمتحيو « نيفلكملا
 ليصفتو بتكلا لازنإو ءايبنأالا لاسرإ بيسب ضرأ الا لاصم تحلصأ امل : لاق ىلاعت هنأأك

 لوبقنع درعلاو بتكلا راكنإو لسرلا بيذكت ىلع اومدقت الو ء امل نيداقنم اونوكف عئارشلا

 « حالصالا دعب داسفالا لصحبف ء ضرأالا ىف جرملاو جرهلا عوقو ىضتتقي كلذ ناف « عئارشلا

 . لوقعلا ةهادب ىف هركتسم كلذو

 . قالطالا ىلع عنملاو ةءرحلا راضملا ىف لصأالا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه 4(ة يناثلا ةلأسملا)

 هب انيضقراضملا ضءعب ىلع مادقالا زاوج ىلع لد اصاخ اصن اندجو نا : لوقنف اذه تبث اذإ

 . صنلا اذه هيلع لد ىذلا ميرحتلا ىلع قبالإو ماعلا ٍلع صاخلل امبدقت

 تاي طلاو هدابعل جرخأىتلا هللا ةنيز مرح نم لق) ىلاعت هلوق ريسفت ىف انركذ دق انك انأ ملعاو

 امل هنأ انيب مث ء لهلاو ةحابالا تاذللاو عفانملا ىف لصأالا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ (قزرلا ند

 لدت اهنأ ةيآلا هذه ىف كلذكتف « ىلاعت هللا ماكحأ عيمج ةيآلا كلت تحت لخد كلذك رم الا ناك



 ةيآلا «نيدتعملا بحال هناةيفخو اعرضت مب راوعداد ىلاعت هلوق 0

 :اذعلا كإ ةمحرلاو نينا وا كاوثلا هللا لاصتإ :نغةراع امنأ «لوالا لوقلاف)

 اذهان طعلا: لإ ريكا كارثلا لا الة ادن لا. ىلاكتهدوك نع ةالاغااهنأ «ىناثلا لوقلاو ل

 ىعكلا لاق ؟ المأ ةدارالا ةفصب فوصوموهله ىلاعت هنأ:ىهو ىرخأ ةلأ-ه ىلع ءانب فالتخالا

 0 1 نا ل 1 5 اكو وكف علا ةداوآألا# اهفوض وع دخ لات نإادا نيت اذوبأو

 م ار انكر دل قل ا كقرك ةدع الانفال ذي قف ىلاعت هتزرككولا ات عاف ءاشمل

 يرام ةففإ ًافاوص رم للا لعن ةقاوك اوتنثأدقف ةرتضبلا ةلكتعمو اننا امأ وأ. ةدارالا ةفشب

 ديعلاىلإ باوثلا لاصيإ درجمب هللا ةبحر سف ىلاعت هللا ق>. ىف ةدارالا ئنن نف اذه تفرع اذإ

 ل ول لال هيك اراب هدأ لع سن لاكن كن هكا هلا "كرت يو

 ًاديرم ىلاعت هنوك ءارو ةفص دبعلل ىلاعت هللا ةبح نوكت نأ دعبيال هنأ (ثلاثلا لوقلاوإل

 ةدارإ ةبحملا كلت ىلع بترتيف هنبا بحت بالا نأ دهاشلا ىف دحين انأل كلذو « هيلا باوثلا لاصيال

 الاكل 16 نع رع راها كلت ازاثاا نم [ربأ هداواللا هده تناحفأ نيالا كلذ لإ ريخا لاصتإ

 عبطلا ليمو ةوهشلا نع ةرابع دهاشلا ىف ةبحلا هذ. ه نإ : لاقي نأ بابلا ىفام ىصقأ . اهدئاوف نم

 ةفص ىلاعت هللا ةبح لاقي نأ زوال مل : لوقت انأ الإ : لاحلاعت هللاقح ىف كإذو سفنلا ةبغرو

 قام ىصقأ ؟دبعلا ىلإ باوثلاو ريخا لاصيإ ةدارإ املع بترتيب عبطلا ليمو ةوهشلا ىوس . 2

 مدعب ملعلا بج ويال ءىثثلاب لعلامدع نأ ل105 ىف كفك , هاك محملا كلت نأ فردال نأ بال

 ةفلاخم ةيؤرلا كل: نإ نولوقي مث « ًايئرم ىلاعت هنوك نوتبثي ةنسلا لهأ نأ ىرت الأ . .ىثلا كلذ

 ةبحم دبعلل هللا ةبح نأ ًاضيأ انهه نولوقيال لف ؛ فيك الب ةيؤر ىه لب ؛ ناولألاو ماسجألا ةيؤرل

 زل نأ نييلكتلا رد نأ تق © فك دلي ةحب ىه لب نمفتلا ةويشو عبطلا ليم نع ةهزنم

 لاقينأ بابلاىفام ىصقأ لب . عطاق ليلدرصحلا اذهىبع مل سيل باوثلا لاصيإ ةدارإ الإ هللا ةبحل

 نأ لوقعلا ةياهت باتك ىف انيب انكل « اهفن بجوف ةدارالا ىوس ىرخأ ةفص تايئث] لع ليلدال

 . ةطقاس ةفيعض ةقيرطلا هذه

 :ميرجنباوىلكلالاق . هباورمأ امنيز واجما ىأ (نيدتعملا بحيال هنإ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 . ءاعدلاف توصلا عفر ءادتعالا نم

 لخديف . ىدعتو ىدتعا دقف « هيبنو ىلاعت هللا رمأ فلاخ نم لكذأ ملعا 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىضتقي ةيآلا هذه رهاظف « هبذعي هناف هللا هبحال-نم نأ انيب دقو (نيدتعملا بحال هنإ) هلوق تحت

 ديعوب عطقلا يلع ةيآلا هذه اوكسمع ةلزتعملاو ) انقاعم نوكي هناف )2 ةيّمو هّنلأ رم فلاعغ م لكنأ



 وا ةبالا «نيدتعملاب حال هنأ ةيفخو اعرضت مبراوعدا» للاعت هلوق

 اواعجل داو ىلع اوفرشأف ةازغ ىف اوناك مهنأ « ىرعشألا ىموموبأ ىورام 4 ةثلاثلا ةجحلا إل

 مصأ نوعدنال مك 5 كسفنأ ىلع اوقفرا» مالسللا هيلع لاقف مهت اوصأ فاز نزلاعو نودك

 « كعمل هنإو ابيرق ًاعيمس نوعدت مك ايئاغالو

 هيلع هنعو «ةينالعلا ف ةوعد نيعبس لدعت رسااىف ةوعدو مالسلا هيلع هلوق «ةعبارلا ةجحلا

 عمجي ناكل جرلا نإ : لوي ناكهنأ نسحلا نعو «ىكيام قزرلا ريخو ىخلا ركذلاريخد مالسلا
 هدنعو هليلىف ةليوطلا ةالصلا لصيو « سانلا هب رعشيامو ريثكلا هقفي « هراج هب رعشي امو نآرقلا

 نوبلسملا نا دّقل و.ء لابعألا ءانح]ق نودلاب | ا رق|اتكردادقلو نإ كنا كا

 (ةيفخو اعرض مكبر اوعدا) لاق ىلاعت هللا نآل « اسمه الإ مهتوص عمسي امو ءاعدلا ىف نودهتحي

 (ايفخ ءادن هبر ىدانذإ) لاقف ايركز هدبع هللا ركذو
 اذاف ٠ ةموسلاو ءايرلاىف ةبغرلا ةميظعل يملا ةديدش سفنلا نأ وهو لوقعملا (ةسماخلاةجحلاإل

 ءاعدلا ءافخإ ىلو آلا ناكف . ةتبلا ةدئاف هيف قبب الف ءاعدلا كلذي ءايرلا جزبم| 0

 ءافخإ ىلوألا له هنأ : ىهوءاهيف ةقيرطلا بابرأ فالتخا مظع لئاسم انبهو ءايرلا نع ًانوصم ق قيل

 ىلوألا «نورخآ لاقو ءايرلا_.رع امل ًانوص اهؤافخإ ىلوألامبضعب لاقف ؟اهرابظإ مأ تادابعلا

 مكحلا ىسيعنب دمع خييشلا طسوتو . تادابعلا كلت ءادأ ىف هب ءادتقالا ىف ريغلا بغريل اهرابظإ

 ناكنإو «نالطلا نع 3 ًانوص ءافخالاىلو ألا ءايرلانم هسفن ىلع ًافئاخ ناكنإ : لاقف ىذمرتلا

 رابظالا همح ىف ىلوآلا ناك ءايرلا ةئاش نع سا ناص تح لإ نيمملا ةوقو ءافصلا ىف غلب دق

 . ءادتقالا ةدياف لصحتل

 « هللا هحر ىعفاشلا لاقو . لضفأ نيمأتلا ءافخإ ؛ هللا همحر ةفينحوبأ لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 .ءاعد هنأ : امهدحأ :نابجو «نيمآ» هلوق ىف : لاق : هلوق ةحصىلع ةفينحوبأ جتحاو , لضفأ هنالعإ

 (ةيحر اعرصت مكبر اوعدا ( ىلاتعت ةلوقلةرافخ] حو ءاطد نك نا: ها 3 نم هنأ : قالو

 ًاعرضت كسفن ىف كبر رك داو ) لاعت هلوقل ةواقحإ تجو لاه هنااا 2 سا

 : 0 لوقلا اذهب نحنو ةيبدنلا نم لقأ الف بوجولا تبثي مناف (ةفيخو

 : لئاسم هيفف 4 نيدتعملا بحال هنإ إل ىلاعت هلوقامأ

 قطن نآرقلا نآل  ىلاعت هللا تافصنم ةفد ةبحلا نأىلع نوملسملا عمجأ (ىلوألا ةلأسملا)

 ذذلتلا بلطو عبطلا ليمو سفنلا ةوهش اهانعم سيل هنأ ىلع اوقفتاو . ةريثكح تايآ ىف اهتابثاب

 يلاعت هللا قح يف ةبحلاريسفت يف اوفلتخاو « قافتالاب لاحم يلاعت هللا قح ىف كلذ لكناأل «ءىثلاب

 . لارقأ ةثالث ىلع



 ةيآلا «نيدتعملا بحال هنإ ةيفخ واعر ضت كبر || وعدأ» ىلاعت هلوق .١

 روك ذم ءاعدلا قئاقح ىف مالكلا مامبو (نيرخاد مهج نولخديس قداع نعل نراركتا نيذلا

 . ملعأ هللاو (بيرق ىناف ىنع ىدابع كل انراذإ ور ةلاركرل ققرأ قاذرقلا ةووطاف

 . ءاعدلا طئارش ريرقت ىف (ةيناثلا ةلأيسملا)

 نوكل ادهاشمو هسفن زجعلو هسفن ةجاحل ادهاشم دبعلا ريصي نأ ءاعدلا نم دوصقملا نأ ملعا

 (اعرضت عبر وءدا) هلوق تحنتلخد ىناعملا هذه لكف . ةمحرلاو ةردقلاو علال ايكب افوصوم هالوم

 ةقيقحل لطبملا ءايرلا نع اهنوص مم دب الف ء. صولخلا اي هذه تلصح اذإ مث

 ةيلصالا ةلاخلا قيةحت عرضتلا ركذنم دوصقملاو (ةيفخو) ىلاعت هلوق نم دارملا وهو ؛ صالخالا

 اًذ] و 6 ءايارلا تئاوش نع ضالخالا كلذ. نوصءافخالاركذ, نم دوصقملاو ءاعدلا/نم ةيولطللا

 هقيقحت داريام لك ىلع لمتشم (ةيفخو اعرضت) هناحبس هلوق نا كل رهظ ىنعملا اذه تفرع

 مالكلا ليصفت امأو « هوجولا نم هجوب ةتبلا هيلع ديزيال هناو . ءاعدلا طئارش ىف هليصحتو

 جاهنملا باتك ىف هيلع هللا ةمحر ىميلحلا ناجاس خييشلا اهحرش ىف غلاب دةف . طئارشلا كلت ىف

 . كانه نم باطيلف

 نالف عرض : موق نم سفنلا لذراهظإ وهو ؛ عشختلاو للذتلا «عرضتتا» (ةشئااثل ةلأسملا)

 تيفخأ : لاقي . ةينالعلادض «ةيفخلاو» لاؤسلا ضرعم ىف هل لذلا رهظأ اذإ هل عرضضتو ؛ نالفل

 رسكب (ةيفخ)هنع ركب ىأ ةيأور ىفهدحو مصاعأرقو , سدكلاب اضيأ (ةيفخ) لاقيو « هترتساذإ ءىثلا

 : ناتغل امهو . مضلاب نوقابلاو « ماعنألا ىفو انهه ءاخلا

 هنأ ىلع لدت اهناف ةيآلا هذه : لوألا : هوجو هيلع لديو : ءاعدلا ىف ربتعم ءافخالا نأ ملعاو
 نم لقأ الف ء بوجولا لصحي مل ناف . بوجولا رمآلا رهاظو  ءافخالاب انورةم ءاعدلاب رمأ ىلاعت

 اديس

 نيذها كرب ىف نيدتعملا.بحالءهنأ .ذارملا نأر بظألاو (( نيدتعملا بحيال هنإ )) هدعب ىلاعت لاق 0

 « باوثلا نع ةرابع ىلاعت هتلا ةبحو هبحال هللا ناف « ءافخالاو عرضتلا امهو : نيروك ذملا نيرهأل

 نموا. هنلآ نماحالو « ةتبلا هشال هللا ناف « ءافخالاو عرضضتلا ءاعدلا ىف كرت نم نأ 00

 ديدشلا ديدبتلاك (نيدتعملا بحال هنإ) ىلاعت هلوق نأر بظف ؛ ةلاحال باقعلا لهأنم ناك كلذك ناك

 . ءاعدلا ىف ءافخالاو عرضتلا كرت ىلع

 كايعلا نع هاف ىأ (انفجلا ءادن هْبَر دان ذإ) لاقف اناركز لع ئثأ يلاعت هنأ (ةيناثلا ةجحلا)

 . هيلا هب عطقناو هلل هصلخأو



 ١ ؟ ةيآلا «ةيفخو أعرضت كبر اوعذأ :ىلاعت هلوث

 نم بلقلا عنمي ل ىلا: كلذ تل لإ “كلعلا جارت وا كاست اهلا لع رق لقال تيت دكر

 عنمي اهو  ةفيرش ةيلاع تاماقم هذهو « هتيدويع ىفو « هتبحم ىفو ؛ ىلاعت هللا ةفرعم ىف قارغتسالا

 لاق . مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور : عساتلا . امومذم ناك ةفيرشلا ةيلاعلا تاماقملا لوصح نم

 لدي كلذو « نيلئاسلا ىطعأام لضفأ هتيطعأىتاًاشم نع ىركذ هلغش نم» هناحبس هللا نعاايك اح

 ملاع هالوم نا ملع اذإ دبعلاو . دبعلا ةجاحب طيح قحلا لع نا : رشاعلا . ءاعدلا كرت ىلوآلا نا ىلع

 اذإ امم ىلوملا ٍيظعت ىفو « بدآلا ىف لخدأ كلذ ناك ةجاحلا كلت ركذي لو تكسف . هجايتحاب

 ىف هجولا اذه ىلع لاحلا ناك اذإو : ةجاحلا كلت عفديام بلطيو « ةلاحلا كلت ةيفيك حرشي ذخأ

 ىف عضو امل مالسلا هيلع ليلخلا نا لاقي كللذلو « هناحبس هللا قح ىف هلثم رابتعا بجو ؛ دهاشلا

 نم ىسح مالساا هيلع ليلخلا لاقف . كبر عدا مالسلا هيلع ليربج لاق . رانلا ىلإ ىريل قينجنملا

 بابلا اذه ىف ةروك دملا نه هوجولا هذهف «ىلاح هيلع لاوس

 , تادابعلا عاونأ عيمج ىف ة ةدراؤ: ةروكذمللا لئلا و ةداشلا عاونأ نم عون ءاعدلا نا معاو

 ايقش ناكناو ؛ تادابعلاو تاعاطلا ىلإ ةجاح الف هللا ملع ىف اديعس ناسنالا اذه ناك نا لاقي هناف

 برشو زبخلا ل كأ ىلع ناسنالا مدقيال نأ بجو لاقي اضيأو ؛ تادابعلا كلت ىف ةدئاف الف هملع ىف

 اعئاج ناك ناو . زبخلا لكأ ىلإ ةجاح الف ىلاعت هللا مع ىف ناعبش ناسنالا اذه ناكنا هنآل ءاملا

 ديفي ءاعدلا لوقن لب ؛ هوركذامف اذكف ءانهه لطاب مالكا اذه نا ايو « زبخلا لكأ ىف ةدئاف الف

 عيمج نم ىلعألا فرشالا دوصقملا وه اذهو « ةيوبرلا ةزع ةفرعم ديفيو ةيدوبعلا ةلذ ةفرعم

 بولطملا كلذىلإ اجاتحم هنوك هسفن نمفرع اذإ الإ ءاعدلا ىلع مدقيال ىعادلا نا هنايبو تادابعلا

 عفدىلع رداق وهو هتجاح ملعيو « هءاعد عمسي هنأ هطإو هبر نم فرعو هليصحت نع ازجاع هنوكو

 ءاعدلا ىلع مدقيال وهف كلذك ناكاذإو « ةجاحلا كلت ةلازإ هتمحر ىضتقت ميحر وهو ةجاحلا كلت

 معلا لاكي افوصوم هناحبس هلالا نوك فرعو زجعلابو ةجاحلاب افوصوم هنوك فرع اذإ الإ
 ناكاذاف « ةيوبرلا زعو ةيدوبعلا لذ ةفرءم الإ فيلاكتلا عيمج نم دوصقم الف ؛ ةمحرلاو ةردقلاو

 مكبر اوعدا) ىلاعت هلوقو . تادابعلاعاونأ أ مظعأ ءاعدلا ناك مرجال نيماقملا نيذحل اعمجتسم ءاعدلا

 ةرضح ىف صقانلا نم الإ لصحال عرضتلا نآل هانركذ ىذلا ىنعملا ىلإ ةراشا (ةيفخو اعرضت
 « عرضتلا ىلع مدقي مل ةمحرلاو ةردقلاو ملعلا ىف هالوملاكو هسفن ناصقن دبعلا دقتعي ملاف لماكلا

 .اروا ل ىذلاو هيلعل يلد نآرقلا ظفل نا تبثف : هان ركذام ءاعدلا نم دوصقملا نرا تبثف

 نإ) أرق مث « ةدابعلا وه ءاعدلاو ءاعدلا نم هللا لع مرك أ ءىث نمام» لاق مالسلا هيلعهنأ ىورام

 د١  رخف 61١4



 ةيآلا «ةيفخو اعرضت مكبر اوعداو ىلاعُت هلوق ١1

 وه : نورخآ لاقو (اودبعا) مهضعب لاق : نالوق هيف (مبر اوعدا) هلوق «(ىلوألا ةلأسملا 9

 لعفي هن ال « ةدابعلا ةفص هذهو « ىلاعت هللا نمريؤلابلط هنأ ءاعدلا نملقعلوالاب لاقنمو ؛ ءاعدلا

 نوكي نأىغبني فوطعملاو (اعمطوافوخ هوعداو) هلوق هيلع فطع ىلاعتهنأل ةازاجلل الطو ءابرقت

 . ىنعملا ىف ةدابعلل رياغم ءاعدلان أل ٠ رهظالا وه ىتاثلا لوقلاو . هيلع فوطعبلل ارياغم

 هلوق ةعص ىلع جتحاو . هركحنأ نم مهنف « ءاعدلا ىف سانلا فلتخا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 عوقو عانتمال عوقولا بجاو ناك عوقولا مولعم ناك نا ءاعدلاب بولطملا نا : لوألا : ءايشأب

 عوقو اللا مولعم ناكن او : ةدئاف هبلط ىف نكي مل عوقولاب جاو ناكامو « ىلاعت هللا لع ىف رييغتلا

 كلذ ثادحإ لزألا ىف دارأ دق ناكنا ىلاعت هنأ : ىناثلا . هبلط ىف اضيأ ةدئاف الف عوقولا عنتم ناك

 هيطعيالذا لزألا ىف دارأدق ناكناو . لصح مل وأ ءاعدلا اذهل صح ءاوس لصاح وهف  بولطملا

 دار از .ىثلا كلذ تاد إل زاللا ىف دارا ام.هنأ انلق.نإرو « بلطلا ىف ةدئاف الف عوقولا عنتمم وهف

 وهو « هتافص ىفو هللا تاذ ىف ريغتلا عوقو مزل هل اديرم راص : ءاعدلا كلذ دنع هنا مث , همدعالو

 « ىلاعت هللا تاذ ىف ةفص ثودحل ةلع ءاعدلا ىلع دبعلا مادقإ ريصي : ريدقتلا اذهىلع نأ . لاحم

 نا ءاعدلاب بولطملا نا : ثلاثلاو . لاحم وهو « رييغتلاو ليدبتلاب هللا ةفص ىف أفرصتم دبعلا نوكمف

 اليخ نوكي نأ نع هزنم هنأ ءاعدلا اذهريغ نم هيطعي ىلاعت وهف : هءاطعا ةحلصملاو ةكحلا تضتقا

 : عبارلاو . هيلع مدقي مل وأ ءاعدلا ىلع دبعلا مدقأ ءاوس هيطعيال وهف :هعنم ةكملا تضنقا ناو

 ةيئرلعأ آلا نوكو « ةبتر لقأ ىعادلا نوك الإ نيبابلا نيب توافت الو : آلا ريغ ءاعدلا نا

 ىلع دبعلا مدقأ اذإام هبشي .اعدلا : سهاخلا . زوجيال هناو « بدأ ءوس هللا مأ ىلع دبعلا مادقإو

 ناكام ءىثث ىلع هلالا هبني هنا وأ بدأ ءوس كلذو ء بوصالاو مااصألا لعف ىلإ ههلإو هير داشرا

 ىلع مادقالا ىلع هلمحت اذهب تناف لضفااو ناسحالا ىف رصق ىلاعت هنأو رفك كلذو ء هل اهتنم

 ضار ريغ هنوك ىلع لدي ءاعدلا ىلع مادقالا نا : سداسلا . لهج كلذو ؛ لضفلاو ناسحالا

 نييعتلا ىلع اًئيش هللا نم بلط املو . هسفن فرصت كرتل هيلع هللا هاضق امب ىضر ول ذإ ءاضقلاب

 مث ,اريخو اعفان هنوك ءىثب دبعلا نظيام اريثك : عباسلا . تاركنملا نك ربا امتلاك ] كيتو

 اا كد5 ناك اذار . ةميظعلا دسافملا و ةريشكلا تافدلل انتي ريشي دوجتولا :ىف:ةلؤخ دنع هنا

 00 لما كلذ. كلو ةحللعلا وهام تلط كوالا, لي : قتاج نريغا, هللا نم نيعملا اء ىقلا كلط

 نع ةرابعءاعدلا نا : نماثلا . ةدّئاف ءاعدلا ىف قبي ملف . هبلطي م وأ ءاعدلاب دبعلا هيلط ءاوس ىلاعت هللا



 ١1 ةنالا «ةيفخو اعرضت مكبر اوعدا» ىلاعت هلوف
 17 2 امو رع ج1 عا تاو ن6 2

 اودسفتالو «ههر نيدتعملا حش ال هنإ ةيفخو اعرض مكبر اعلا

 9 ا هللا تمحر نإ اعَمْطَو افوخ يا اهحالصإ لاب / ضرألا ف
 اس اس اس هي تا ا

 ه-_- 4

 2 ه6

 «ةكر نينسحملا
 ا

 ؛تانكملا لكل اقلاح هنوك بجو ؛ءاسن الا ل اقلاخ لات ةل رك 12: 21 كك

 ناكمالا اذهو « تاتكمملا لك قدحا و ناكماإلا و « ةناكم ال قلاخلا ىلإ قولخا راقتفا نأ : ةريرشو

 ناك ام لكن آل : لطاب ىناثلاو . نيعتم ريغ رثؤم ىلإ وأ . نيعتم رثؤم ىلإ ةجاحلل ةلع نوكي نأ امإ
 ادوجوم نكي مل هسفن ىف انيمتم نوكي الام نأ هنم مزلبف , هسفن ىف نيعتم وهف « جراخلا ىف ادوجوم

 نأ تبثف ؛ جراخلا ىف هريغ دوجول ةلع نوكي نأ عنتما جراخلا ىف هل دوجو الاهو . جراخلا ىف

 . نيعملا كلذ ىلإ اجاتحم تانكمملا عيمج نوكي نأ بجوف ؛ نيعمو دجوم ىلإ ةجاحلل ةلع ناكمالا

 . تانكمملا لك دوجو ىف رثؤلا وه ءدحاو ءىش دوجو ىف ارثؤم نوكي ىذلا نأ تبثف

 :تازتسلا اهلاغ رك نورا ل 3 معاف «نيملاعلا بر هللا كرابت ١ ىلاعت هلوق امأ

 ىف ارخسم لكلا نوك نيبو موجنلاو ء رمقلاو ؛« سمشلاو ؛ راهلاو ؛ ليللاو « شرعلاو ؛« ضرالاو

 نييدمتلاو ءاعلا حتي هن ني كيلكتلاو يتلا محلا هلنأن يبو « هتئيشمو هرهقوهتردق

 . هديعن الف (كرابت) ريسفت مدقت دقو (نيملاعلا بر هللا كرابت ) لاقف . هيزنتلاو

 مث ؛«ةروكذملا ءايشآلا رئاسو . نيضرالاو تاومسلا بر : ةيآلا لوأ ىف أدب ىلاعت هنأ لعاو

 اهلِإو ابر هنوكنيبف ؛ ىلاعت هللا ىوس دوجوم لك ملاعلاو (نيملاعلا بر هللا كرابت) هلوقب ةبالا متخ

 اذهو ؛ لضفتمو نسحمو برمو بر وهف كلذك هنوك عمو“ هاوسام لكل ًاثدحمو ادوجومو

 . ةيآلا هذه حرش ىف مالكلا رخآ

 دعب ضراللا فاودسفت الو ندتعملا بحال هنإ ةيفخو اعرضت مبر اوعداإل ىلاعت هلوق

 4« نينسحلا نم بيرق هللا ةمحر نإ اعمطو افوخ هوعداو اهحالصإ

 فيلكتلا مث اذه دنعو ؛ ةمحرلاو ةمكحلاو ةردقلالاك ىلع ةلادلا لئالدلاركذ املىلاعت هنأ ملعا

 فراعملا كلتب ةقئاللا لامعاللا ركذيهعبتأ . ةيقيقحلا مولعلاو « ةيناسفنلا فراعملاليصحت ىلإ هجوتملا

 (ةيفخو اعرضت عبر اوعدا) لاقف « ةدابعلا خم ءاعنلا ا عرضتلاو ءاعدلاب لاغتشالا وهو

 : لئاسم ةيآلا ىو



 ةيآلا «نيملاعلا بر هللا كرابت رمألاو قلخلا هل الأ» ىلاعت هلوق ١م

 نأ بجو . موزلملا رذعت مزاللا رذعت اذاو « هلل ليهجب ىلع هل ةردقال ديعلاو « البج هللا مع اراض

 نم لصحب مل كلذك ناك اذاو ؛ الصأ ةعاطلاو ناميالا ىلع قسافلاو رفاكلل ةردقال : لاقي نأ

 , ةتيلاةدئاف ريغ نماضح ارارضإ فيلكتلاورمآلا أله نو ف ) باقعلا قااوحتتما در الإ هب املا

 ناكنإو  ثبعووف ةدئافل نكي مل نإ فيلكتلاو رمآلا نأ : اهعبارو : ميكحلا ميحرلاب قيليال وهو

 دئاوفلا عيمج ' لياعلا,ىلإ ةدئاع ةدئاعل ناك نإ و. لاب نسلو جاتحم وهف دوعملا ىلإ ةدئاع ةدئافل

 ريغ نملاكلاو ماقلاب اهليصحت ىلع رداق ىلاعت هللاو ؛ ررضلا عفدو « عفنلا ليصح# ىف ةرصحنم

 . زوجبال هنأو « ةدئاف ريغ نم اضحم ارارضإ فيلكتلا .طيسوت ناكف ,,فيلكتا ةظساو

 جتحاو . ءاش ام مبفلكي نأو « هدابع رمأي نأ هنم نسحي هنأ ةيآلا هذه ىف نيب ىلاعت هنأ لعاو

 اذ] ديلا لكل قلاخلا ره هنأ, تنث هنم قاخلا ناك امل ىنعي .(رماألا وب قاخلا هل الأز هلوقي هيلع

 فرصت كلذ نال « مهاهني و مثرمأي نأ هنم نسح مهل اكلام ناك اذاو « مهل اكلام ناك م ًاقلاخ ناك

 ىرجب ىرحب (رمآلاو قاخلا هل الأ) هناحبس هلوف « ندحتسم كلذو « هسفن كلم ىف كلاملا نم

 . ءاش فيكءاش اسمب هدابعرمأي نأىلاعت هللا نم نسحب هنأ ىلع عطاقلا لوادلا

 هنوك درجمب ءاش امب هدابع رمأي نأ ىلاعت هللا نم نسح هنأ ىلع ةيآلا تاد «ةعساتلا ةلأسملا))

 ضوعلاثيح نم اضيأ هنولوقي اك الو. احالصلعفلا كلذ نوك نم ةلزتعملاهلوقي اكال مهل ًاقلاخ

 نسح نأ ىلع لدي كلذو  هدعب رمآلا ركذ مث ء الوأ هل قلخلا نأ ركذ ىلاعت هنال ؛باوثلاو

 ردقلا اذه , فيلكتلاو رمآلا نسح ىف ةلعلا تناك اذاو ؛ مهل ًادجوم مه اقلاع رك لل الا

 . فيلكتلاو رمآلا نسح رابتعا ىف باقعلاو ؛ باوثلاو ؛ حبقلاو « نسحلا رابتعا طقم

 قح نه ناكو « ربختسم ربخم هان ردآ ملكتم ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذه تلد (ةرشاعلا ةلأسملا )

 هيلع ليلدلاو ؛تقولا اذه ىف لابلاب ترطخ امن اهنأ الإ . لئاسملا رئاس ىلع اهمدقت ةلأسملا هذه

 هل نوكي نأ بجو اذه تبث اذاو ءرمالا هل نأ لع كلذ لدف (رمالاو قلخلا هل الأ) ىلاعت هلوق

 . قرفلاب لئاقال هنأ ةرورض « رلبختسالاو « ربخلاو , ىبهنلا

 « سمشلاو ء ضرآألاو « تاوم.لا ًاقلاخ ىلاعت هنوك نيب ىلاعت هنأ (ةرهشع ةيداحلا ةلأسملا)

 ..,ميوجنلا و,« نمقلاو

 . وه الإ قلاغال ىأ (رمآلاو قلخلا هل الأ لاق مث

 قالطالا ىلع قلاخال : لاقي نأ ءايشاللا هذهل ًاقلاخ ىلاعن هنوك نم مزاي ال : لوقي نأ لئاقلو

 ؟ قالطالا ىلع وه الإ قلاخال هنأ تايثإ ءايشاللا كلتل اقلاخ هنوك تابثإ ىلع بتر ملف ؛ رهالإ



 وؤ*قم/  ةيآلا «نيملاعلا بر هللا كرابت سماللاو قلخلا هلالأو للاعت هلوق

 : ةديصقلا هذه ءانثأ قكلاق مْ

 ةرطخ هريع قيعازون خو. انل ف ١" :ان واقر 'انيطام ادن لكنه

 هيلع اوجتحاو  قولخلا ريغوهو هللا تافص نم ةفص (قلخلا) موق لاق «ةسداسلا ةلأسملا)

 هلل (رمآلا) ةنسلا لهأ دنعو : اولاق (رمألاو قاخلا هل الأ) ىلاعت هلوقف ةيآلاامأ . لوةعملاو ةيآلاب

 هنوك ىبعمب ال هلل (قلخلا) نوكي نأ ٍتَحيكإذكف هلا ةفص ةنوك ' ىنعمب لب «هل اقولخع هنوك يعمل

 لوقعملا امأو . ىلاعتهتلا تاذب ةمتاق ةفص قلخلا نأ ىلع لدي اذهو . هل ةفص هنوكىنعمب لب هل اقولخم

 هقلخ ىلاعت هنال هباوج ىف : لوقنف ؟ نكي ل نا دعب دججو ملو ءىثلا اذه ثدح ىل :انلق اذإ اناورف

 قولخملاا كلذ لوضح سفن هل'اقل اخ ىلاعت"هنوك' ناكولف ءااخح لئلغتلا اذه ناوكي دئاخ ةدجحوأو

 هشقنل كالت اما هنا"؟انل وفا رجم اندرات رك و علل اهدنا كس كم 10١ هل

 . ىلاعت هللا لبق نم اقولخم هنوك ني ىنعملا اذه قدصنأأل ؛ لطاب لاحم كلذو ءرخآ ءىثلال هتاذلو

 قولخن اريغ قلخلانأ لع لدي كلذو : قولخلا كلذ تاذل ًارباغم قولخملل اقلاخىلاعنا ةنوك نأ تبثف

 ناك ناو ؛ قولخما مدق همدق نم مزل امبدق ناك نا ناكل قولخما ريغ قلخلا ناكول : هباوجو
 . لاح وهو لسلستلا مزاو رخآ قلخ ىلإ رقتفا اثداح

 « هلل الإ سمأ ال كلذكف « هللالإ قلخ ال امي هنأ ىضتقي ةيآلا رهاظ 4 ةعباسلا ةلأسملا)

 نم ىماألا هلل) هلوقو (ريبكلا ىلعلا هلل كيلاذ) هلوقو (هللالإ مكحلا نإ) ىلاعت هلوقب دك ات ةذهو

 (هرمأ نع نوفلاخ نيذلارذحيلف) ىلاعت هلوقف ةيآلا امأ . ربخلاو ةيالاب لكشم هنأ الإ (دعب نمو لبق

 «متءطتساام هنم اوتأف ءىثب ؟:رمأ اذإ» مالسلا هيلع هلوقف ربخلا امأو

 نوكيف « لصح دق هللا رهأ نأ لع لدي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر رمأ نأ : باوجلاو

 . ملعأ هللاو . هريغ ردأ ال هللا رمأ وه ةقيقحلا ف بجوملا

 هل نأو . هدابع ىلع انو ًارمأ هلل نأ ىلع لدي (رمآلاو قلخلا هل الأ) هلوق (ةنماثلا ةلأسملاإ)

 نإ هب فاكملا نأ : اهلوأ : هوجوب هيلع اوجتحاو . فيلكتلا ةافن عم فالخلاو « هدابع ىلع افيلكت

 نإو .”لاخهنأو لضصاحلا ليصحتب ارمأ هب رمالا ناكف . عوقولا بجاو ناك عوقولا مولعم ناك

 : اهناثو٠ لاحم وهو هعوقو عنتمي امب ارنا رمالا ناكف , عوقولا عنتم ناك عوقواللا مولعم ناك

 ىعادلا قاخي مل نإ و . رمألا ىف ةدئاف الف ء عوقولابجاو ناك  هلعف ىلإ ىعادنا قاخ نإ ىلاعت هنأ

 ررضلا الإ ديفيال قسافلاو رفاكلا رمأ نأ : اهثلاثو . هب رمآلا ىف ةدئاف الف ء عوقولا عنتمب ناك هيلإ

 اذا الإ , ةعاطلاو ناميالا هنع ردصي نأ عنتما ؛ عيطي الو نمؤيال هنأ هللا مع امل هنآل ء ضحلا



 د الل لانا كف راك كرام مالا قالا هل الاول ىلاغت هلا" عع

 ءاشنانأاو رمأ ءاش انااهنأ هيلع قدصيال ذتبخ ..هتاذ مزاول نم ناك لي.« ةتئيشم بسحب 'نماألا .كلذ

 . ةيآلا رهاظ ني كلذو ء رمأي مل

 لصاللاو ءاضحي اريركت ركذلاب رمآلا دارفإناك قالا تحت الخادرهاللاناكول هنا : باوجلاو

 مدع لصاآللا نرأ الإ « ةرورضلا لجل روص ىف كلذ انلمحت انأ بابلا ىف ام ىصقأ . همد

 . معا هللاو . ريركتلا

 . هناحبس هللا الإ ًاكيش هريغ مزلي نأ دحال سيل هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه «ةئلاثلا ةلأسملا)

 ؛ اقعلا ةطوردر هلقحللا لكك ءاكلاوثلا كجمال ةعاطلا لكف لوقنف اذنه تيئااذإتو

 لف ناكول ذإ.ةتبلا ءىث ديبعلا نم دحأل هللا ىلع بحب الف ةلمجابو ضوعلا بجويال ملآلا لاصيإو

 هلوق ىفاني كلذو « مزاج مازلاو ةمزلم ةبلاطم دبعلا نرد هللا ىلع هجوتل باوثلا بجوب ةعاطلا

 (رمالاو قلخلا هل الأ)

 نأو ء هيلا داع هجول حبق, نأ زو ال حيبقلا نأ ىلع ةبآلا هذه تاد 4ةعبارلا ةلأسا ا

 رك نادل ىلاطت اهنا ديفا مالا و قلخلا هل الأ) ذل ود نآآل هلا رباع هجول نس نأ نوحيال نمحلا

 لصح امب الإ رمأي نأ هللا نم حص امل هيلا دئاع هجول ميبقي حيبقلا ناكولو ؛ ءاش فيك ءاش امب

 ءاش 5 ىبنلاو رمآلا نم انكمتم نكي ملف حبقلا هجو هيف امع الإ ىبني نأ الو ء هجولا كلذ هنم

 . ىنعملا اذه ىضتقت ةيآلا نأ عم دارأو

 فيك ملاعلا اذه ىوس ملا وع قلخ ىلع رداق هناحبس هنأ ىلع ةيآلا هذهتلد 4 ةسماخلا ةلأسملا))

 رمقلاو سمشلاو ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلا هللا مكبر نإ) لاق هنا : هريرقتو دارأو ءاش

 ىف نيب مث ءردقللا مسجلا ىف هريدقت رهظيام وأ ردقملا مسجلا هب ديرأ قلطأ اذإ قلخلاو (موجنلاو

 رفا نف نع ااوللزك عطقح لاتت ةناةةنالا هذه ق-نييو"اهرردأأ لامك لك ىف :نوكوأ دنا يرخأ نأ

 ؛ قلخلاو رمآلا زيمتف ىلاعت هللا ةردق ريئأتب ثدح ام نأ ىلع لدي كلذو ؛هرمأب موجنلاو رمقلاو

 ىلع رمآلا ىلعو قلخلا ىلع ةردقاا هل ىنعي (رمآلاو قلخلا هل الأ) نايبلاو ليصفتاا اذه دعب لاق مث

 دارأ ولفلء اذا رأوا تنيك اهني زكست لاعبو اءانلشأللا مده داي ىلغ اًزداق نوكي نأ .بجاؤفءقالطالا

 ةحملو ةظحلا نم لقأ ىف موجنلاو رمقلاو سمشااو ىسرككااو شرعلا نم هيف ام ملاع فلأ قلخ

 ةديصق ىف ىرعملا لاق اذهملو تانكمملا لك ىلع ردأق قملاو ةنكمت تايهاملا هذه نآل هيلع ردقل

 : هل ةليوط

 رمقلاو سمششلاو هب موجنلا يرجت كلف نم هلل < سانلا ابمأب



 5-3 ةيآلا «ننملا ديد وجا صاألاو قلخلا هل الأد ىلاعت هلوق

 : اهادحإإ ::لئاتسم هيلع تعرفت ”لصأللا اذ ترث ا1]3, .. ريالا احس شا لوهأ علت نا

 ةيآلا هذه لولدم ضقاني كلذوءاريدمو الاخ ىناثلا هلالا ناكل نالِإ لصح ول ذإ هللا الإ هلإال هنا
 لصحلاالإو ء ملاعلا اذه لاوحأ ىف بك اوكلل ريثأتال هنأ : اهيناثو . دحاولا اذه-قاخلا صصخت ىف

 لوقعلات ايثإو « عئابطلا تايثاب لوقلا نأ : اهثلاثو . ةبآلا هذهلولدم دض كلذو « هللا ىوسقلاخ

 : اهعيارو . هللا ريغ قلاخ لصحل الإو ؛ لطاب تامسلطلا باحصأو ةفسالفلا هلوقيام ىلع سوفنلاو

 ةيملاعلا بجوي معلا نأب لوقلا : اهسماخو . هللا ريغ قلاخ لصحل الإ و « هللا وه دابعلا لامعأ قااخ

 « هللا ريغ قلاخو : هللا ريغ رد.ةمو « هللا ريغرثؤم لصحلا الإو . لطاب ةيرداقلا بجوت ةردقلاو
 . لطاب هناو

 نيب زيم ىلاعت هنا : اولاق . دق هللا مالك نأ ىلع ةيآلا هذه انباحصأ ستحا (ةيناثلا ةلأسملا)

 مزايال هلأ هنع : قاخلا اج : زييعلا اذهدد اكااقولغ مآل اكلنا لالا نيبو قلخا 5

 تاي آ كلت ) لاق ىلاعت هناف قلخلا ىف الخاد رمآلا نوكيال نأ قلخلا بيع ركذلاب رمألا دارفإ نم

 (ناس>الاو لدعلاب رمأي هللا نإ) لاقو نآرقلا ىف ةلخاد باتكلا تابآو (نيبم نآرقو باتكلا

 (لاكنمزوا لير هلسرو هتكيالمو هللا ودع. ناك نم لاقو لذعلا قا رخاد تاسحالا نأ عم

 نوكي نأ بحب فوطعملا نأ ىلع ةجحلا هذه رادم نا : ىعكلا لاقو . ةكتالملاتحت نالخاد امهو

 ىنلا هلوسرو هللاب اونمآف) لاق ىلاعت هنأل مكبهذم لطب مالكا اذه حص ناف ؛ هيلع فوطعملل ارياغم

 لكو هللا ريغ تاملكلا نوكت 1 هللا ىلع تاملكلا فطعف (هتاملكو هللاب نمؤي ىذلا ىلا

 قبطأ : ىضاقلا لاقو . ةقولخم ةثدحم هللا تاملك نوك بجوف . قولخم ثدحم وهف هللا ريغ ناكاام

 نال ىلاعت هللا ةدارإ ذافن هب دارملا لب « ليزفتلا مالك رمآلا اذهب .داراا سيل هنأ لع نورسفملا

 قاخلا تحت الخاد ناكناو رمآلا : لاقت, نأ دعبيال : نورخآ لاقو « هتردق ميظعت ةيآلاب ضرغلا

 (رمآلاو قلخلا هل) هلوقف لالجلاو لايكاا نم رخآ عون ىلع لدي ارمأ هنوك صوصخ رمألا نأ الإ

 قاكلكتلاو ركع :بوكتلاو داحالا دعب مث ؛ ىلو ألا ةبترملا ىف داحيالاو قلخلا هل : هانعم

 انتيك كلذ ناك: باقعلاو تااوثلا هلو: كيلكتلا هلا قلخلا ملا الاقزام الاطفال

 هلالأ) هلوق ىنعم : كو لاقو تاتهف اذكف ىاخلا ك2 نالخ اباه تاق نأ عم اديفم

 : هاتعم نوكي نأ بحي (رمألاو) هلوق اذكف قاخي مل ءاش ناو قلخ ءاش نا هنأ وه (رمآلاو قلخلا

 رءاألا كلذ نوكي نأ مزل هتئيشمب اقلعتم رمآلا لوصح ناك اذإو ء رمأي ل ءاش ناو رمأ ءاش نا هنا

 نكي مل اميدق هللا رمأ ناك ول امأ « اقولخع ناك هتئيشمب اقلعتم ٍقولخملا لوصح ناو امل هنأ اماةولخم



 ةراللا نيالا تر هنا كذبت نماللا ىىلحلا .ةلالأو لل افتاهلوق م

 كلت ىلإ مض نم مهنمو ؛ نيلدتسملا ةرهز نه راصو ىلاعت عناصلا تايثا قيرطلا اذهب هل لصخ

 نم عون لكىف هل رهظيف ليصفتلا ليس ىلع لبفسلا ملاعلاو ىولعلا ملاعلا لاوحأ نع ثحبلا ةجردلا

 لئالدلاو ةرتاوتملا نيهاربلا ىرجم ايراج كلذ ريصيف ٠ ةبيجي رارسأو ةغلاب ةمكح ملاعلا اذه عاونأ

 ليلد ىلإ ليلد نمو ء رخآ ناهرب ىلإ ناهرب نم ةححو ةظحل لك لقتني لازي الف « هلع ىلع ةيلاواملا

 كلذك رماأألا ناك اذاف . تاهيشلا ةلازإو نيقيلا ةيوقت ىف ميظع ىلا املا رو لكلدلا ةريكلب نا

 ةافاعشت لا و بت رمل رجلا مككتل ةلرارساللاو دئاوفلا هذملى اتكلا, اذه لزنأ ام ىلاعت هنأ_رهظ

 . ةمصعلاو نوعلا هللا لأسنو ؛ ةدسافلا تاياكحلاو دئاوفلا نع ةيلاخلا

 رك نيام تاق طق ممأب تارخام) هلق قرر وكانملا نمألل) (ةعبارلا ةلأسملا)

 نييبت ةيآلا هذه نم ضرغلا نآل هتدارإ ذافت دارملا : اهدحأ :هوجو هيف مبلف نورسفملا امأو

 ضرالل وامل لاق م") ىلاعت هلوق ىف هريظنو « مالكلا رمآلا اذه نم داره لا سيلو « هتردقو هتمظع

 (نوكيف نك هل لوقننأ هاندرأ اذإ ءىثل انرمأ امنإ) هلوقو (نيعئاط انيتأ اتلاف اهرك وأ اعوط انتثا

 مارجالا هذه رمأ ىلاعت هنإ : لاقو ؛ مالكلا وه ىذلا ىتاثلا رمألا ىلع رهألا اذه لمح نم عينمو

 . ةرمتسملا ةكرحلاو مكادلا ريسلاب

 موجنلاركذ امهركذ ىلع فطع مث امهركذف موجنلانم رمقلاو سمشلا نأ «ةسماخلا ةلأسملا)

 قيال هريرقتىف ءاصقتسالاو ؛ ملاعلا اذه ةراعل ايس امباعج ىلاعت هنأ ركذلاب امهدارفإ ىف بيسلاو

 اعلا كلف اها تان وريملفلا و هن لدلل) ناطلش# رققلا لأ ع ناهنلا !ناطلس لاسم غل اذ عضوملا اذهب

 اال ركل و متيال ناويحلاو تابنلاو نداعملا ىنعأ ةثالثلا ديلاولا دلوتو « بيطرتلا ىف هريثأت

 هماهتب هفرعي ال بيرغ ريبدتو ةبيحي ةصاخم بكوك لك صخ ىلاعت هنا مث . ةبوطرلا ىف ةرارحلا

 نأ ىلع لدت ةئيحلا لع ىف ةاصقتسملا ثحابملاو تاريث أتلا كلت ىف اهمل انيعم هلعجو « ىلاعت هتلا الإ

 ركذي هناحبسدللا أدب ببسلا اذهلف « مدخلاك بك اوكلارئاسو « بئانلاكر مقلاو « ناطلسلاك سس مشلا

 . موجنلا رئاس ركذب هعبتأ مث رمقلاب ىتثو سمشلا

 : لئاسم هيفف «رمآلاو قلخلا هل الأ إ ىلاعت هلوق امأ..

 ليلدلاو هناحبس هللا الإ رثؤمالو دجومال هنأ ىلع ةيآلا هذهب انباحأ جتحا 4«ىلوألا ةلأسملا)

 تقولا, كاذب لعفلا كلذ صيصخت لع ردقدقف . ءىث ثودح ىفرثأو ائيش.دجوأ نم لكنأ هيلع

 ىنعمرصحلاديفياذهو (رمآلاو قاخلاهلالأ) لاق هنالهتلاالإ قااخال هنأ ىلع تلد ةبآلامث ءاقلاخناكف

 قالك « ىدنإ وأ ىح وأ كلما وأ كلف نع رد صيمرزمأ لك نأ ا لع لد, كلذزو ءهللا الإ قلاغال هنأ



 1 ةنألا نيملاعلا:ثْزاَسا كرام رماإلاو نا كل لآ لاك

 وهو ؛ملاعلا اذه ملاصم قفو ىلع نهاوس ىأ (تاومس عبس نهاوسف ءامسلاىلإ ىوتسا مث) ةرقبلا

 لصحت ىت> اهتيوستو !مهيترت ىغبتي فيك هنأ ملعيف . تامواعملا عيمجي ملاع وه ىأ ؛ ميلع ءىث لكب
 نوكتق ؛ بك اوكلاو كالفآلا هذه ىلاعت هللا ريخست ىف بيجي عون ًاضيأ اذهف «ىلاعلا اذه للاصم

 قمحاو لاهجلا ضعب ءاج امبرو (هرممأب تارخسم موجنلاو رمقلاو سمشااو) هلوق تحت ةلخاد

 لاقيف ! داتعملا فالخىلع كلذو ؛ موجنلا يا نم هنن اناتك كيسا كيرتك سكر الاف

 :هاوتج وانما 85 ر هت و: فت رك داما داق كفاكل لون شكلا 907 كلن تىل كنإ نيكل انه

 تاومسلا لاوأب ةمكحلاو ةردقلاو ملءلا ىلع لالدتسالا نم هباتك الم ىلاعت هللا نأ : لوألا

 رمقلاو سمشاا لاوحأو « مالظلاو ءايضا لاو>أ ةيفيكو « رامنلاو ليللا بقاعتو « ضرالاو

 ثحبلأ نكي ١ ولف ىرخأ دعل ةرم امها اهرركو روسلارثك أ 2 رودالا هذهركذو : موجنلاو

 ىلإ اورظني ملوأ) لاق ىلاعت هنأ : ىتاثلاو . اهنم هباتك هللا "الم امل اًرئاجاملاو-أ ىف لمأتلاو «.اهنع

 اهانب فيك هنأ ىف لمأتلا ىلع ثح ىلاعت وهف (جورف نم اهل امو اهانيزو اهانينب فيك مهقوف ءامسلا

 ىلاعت هنأ" كلاثلاو :اهنم حا لك قلخ لفكر هان امك هان لكان ارا( ه0 لعل ىنعم الو

 نأ. َنِيبف "(نرتلعيلال قاتلا ارثك أ .نكلو سسانلإ قلاش س5 را تار ل

 « كمانلا نادل فءاتع لكلا و مظعأو ريكو تاركشلا مارجأ ىف ةرطفلا عئادب و ةسةلخلا بئاجي

 انأش لعأ ناكاتف (نورصت الفأ مكسفنأ ىفو) هلوقب سانلا نادبأ ىف لمأتلا ىف بغر ىلاعت هنا مث

 .بئارغلاو بئاجعلانم اهف هللا عدوأام ةفرعمو املا وحأ فلمأتلا بي نأب ىلوأ اهنم اناهرب مظعأو

 قلخ ىف نوركفتيو) لاقف ضرالاو تاومسلا قلخ ىف ننركحفتملا حدم ىلاعت هنأ : عبارلاو

 نأ. : سماخلا زو: لعفاملا هتم اعونم كلذ ناك لو: (الظابا اذه (تقلخت ام انبر :نضراللا و تاررشلا

 كلت ىف باتك هيواسي ال ثيحب ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا قئاقد ىلع المتششم افي رش اباتك فنص نم

 نه ةلمجا ليبس ىلع كلذك هنوك دقتعي نم مهنم : ناقيرف هتايضفو هفرش ىف نودقتعملاف , قئاقدلا

 ىلع فقو نم مهنمو ؛ نيبعتلاو ليصفتلا ليبس ىلع فئاطالاو ق'اقدلا نم هيف ام ٍلع فقي نأ ريغ

 تاجردلا ىصقأ ىلإ : ناو ىلوألا ةفئاطلا داقتعاو « نييعتلاو ليصفتلا ليبس ىلع قئاقدلا كلت

 لكف اأو فواز ىوفأوارف ااقزكي ةياثلا ةقئاطلاطاقتعا 1 1 لأ لإ لاكلا 0

 فئنصملا كلذ ةمظع ىف هداقتعا ناك رثك أ هفئاطلو باتكللا كلذ قئاقد ىلع هفوقو ناك نم

0 

 , ثدحم هلف ثدحم لكو ثدحم ملاعلا اذه ةلمج نأ دقتعا نم سانلا نه : لوقنف اذه تبث اذإ

 جرو رضاك ادم



 هلا لاك از كانت ةمالازواقاخا هلادلأ »د: ىلاكت هلاوقأ .١ نفخ.

 كلا ل. تورعللا نال طر [اظاح لاروع « يك وكلا ونوماقلا ز: قالمسلا ماجن كح اا لكلنإ

 ةوقب مظعألا كلفلا مرج صخ هناحبس قحلاف « مظعالا كلفلا ةكرح ببسب انروم دكا [ريماو

 رقلا ليبَس ىلع ابكي رحت ىلع ةرداق « اهيلع ةيلوتسم تراص اهرابتعاب كالفألا رثاس مارجأيف ةيراس

 ظفلوو رسقلاو رهقلا اذهل ةرخخملاكتراص بك اوكلاو كالفألا مارجأف برغملا ىلإ قرشملا نم

 :امهدحأ : نيدكح هيلع بتر (شرعلاىلع ىوتسامث) هلوقب شرعلا ركذ املهنأل كلذب رعشم ةيآلا

 : ىاثلاو . شرعلا ةكرحب لصحي امنإ راهنلاو ليللا ثودح نأ ىلع آيبذنت (راهنلا ليللا ىشفي) هلوق
 شرعلا وه ىذلا مظعالا كلفلا نأ ىلع ابيبنت (هرمأب تارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلاو) هلوق

 مرج ىف عدوأ ىلاعت هنأو برغملا ىلإ قرششملا نم اهعبط فالخ ىلع بك اوكلاو كالفآلا كر<

 ىضتقم فالخىلع اهكيرحتو بك اوكلاو كالذألا عيمج رهق ىلع ىوق اهرابتعاب ةرهاق ةوق شرعلا

 ىلع ملاعلا ماسجأ نأ : اهيناثو . هللا دنع ملعلاو اهب رعشم نآرقلا ظفلو ةلوقعم ثاحيأ هذهف , اهعئابط

 ىهو « طسولا نع ةكرحتم ىهام انهو . لاقثلا ىهو طسولا ىلإ ةكرحتم ىهام اهنم « ماةأ ةثالث

 لو> ةريدتسم اهناف . ةيبكو كلا ةيكنلفلاءارجالا ىهو « طسولانع ةكرحتم ىهام اهنمو :؛ فافخلا

 ل ا الملا الو ةلكأل ضان 801نكورطا لذوحا ةزراقتنم بكل )وكلا .ك القال !نااوكتفل طلاق
 ةصوصخةوقو ةنيعم ةفصو ةنيعمةصاخ ماسجألا هذه نهدحا و لك ص خ ثيح ؛ هرييدت و هللا ريخسآب

 ةتسلكىف كرحتت تباوثلانأ : اهعبارو (هرمأب تارخسم موج:ااورمقلاو سمشلاو) لاق ببسلا اذهلف

 لكنأ ىهوىرخأ ةقيقد انههم* . ءطبلا ةياغىف نوكت ةكرحلاهذبف ؛ ةدحاوةرود ةنسفلأ نيثالثو

 ىلإ برقأ ناكام لكو . عرسأ هتكر ح تناك قطنلا ىلإ برقأ ناك « ةتباثلا بك اوكسلا ند بكوك

 ىذا كك هع عبطقلا ئه بزقلا.ةءاغ فانك ىلا بكا وكلاف: أظيأ هتكرح كناك اتطقلا

 ةرئادلا كلت ممتي امإ وهو ؛ رغصلا ةياغفف ةرئاد فرودي ؛ بطقلاوه هنإ ماوعلا لوقت ىذلاوهو

 لإ طا فر كل هيكل | ةكللت نأ كلش كلمأتب اذاف هبة تنلأ نينالثوةتس ةدم ىف ادج ةريغصلا

 ملاعلا اذه تاكرح أطبأب صتتخا بكوكلا كلذف . ءطبلا ىف اهكراشت ملاعلا ىف ةكرح دجوتال ثيح

 ةبامن ال تاجرد نيتجردلا نيتاه نيب ايفو « ملاعلا تاكرح عرسأب صتخأ مظعالا كافلا مرجو

 عونب صتخب تالثملاو لهاو+لاو رئاودلاو بك اوكلا نم دحاو لكو .ةعرسلاو ءطبلا ىفامل

 للا نايك دال عار طا نادم رك || وكشلا ركل ,نهتدح ارو كلف! اسي زور تاكرملا كلي نم

 تاكرحلا هذه عومج بتر هناحبس هنا مث .هنم دعيأوه ام ةكرح عرسأ وهف هيلا برقأ ناكام لكو

 ةروس لوأ ىف لاق م . ماعلا اذه ىف حلاصملا لوصحلا ايبس اهيتارم توافتو !متاجرد فالتخا ىلع



 2 ةيآلا«نيملاعلا بر هللا كرابت سالو قلخلا هل الأ» ىلاغتهلوق

 ملاع نم اما لاعت هللا ىوسام لكنا ىلإ ةراشإ وهو (سالاو قلخلا هل الأ) هدعب لاق مث

 ناك ام لكو « ريدقتلا نع ةرابعقلخلاف , قلخلا ملاع رم وه ىذلا امأ « سلا ملاع نم وأ قلخلا

 رادقملاو ةيمجحلا نعاتي ربناك املكو « قالا اعنمناكف « نيعم رادقمب اصوصخم ناك اين مسجو أ مسج

 كالفالا مارجأ نم دحاو لك صخ هناحبس هنا ىلع لدف ؛ ىمألا ملاع نمو حاورألا ملاع نم ناك

 ةحيحصلا ثيداحالاو ىمآلا ملع نم مثو « ةكئالملا نم كلمب قاخلا ملاع نم ىه ىتلا بك اوكلاو

 دنعو عولطلا دنع رمقلاو سمشلا نوكرحي ةكئالم هلل نا رابخالا ىف ىورام ىهو ؛ كلذل ةقباطم

 ذئمويمهقوف كبر شرع لمح و) هناحبس هلوق اضيزورن كب اوكتلا جار ف لروهلا !اانكأ وري كورت

 نا تدلع رظنلا تققد اذإ مث . ةينامث شرعلا ظفحب نوموقي نيذلا ةكئالملا نأ ىلإ ةراشإ (ةيناس
 هللا ريدقتب تاينامسجلا ىلع تايناحورلا ءاليتساو هللا ريبدت ىف رمآلا ملاعو هللا ريخست ىف قلخلا ملاع

 (رماألاو قلخلا هل الأ) لاق ىنعملا اذهلف

 تابثلا و ءاقبلا : امهدحأ : ناريسفت امل ةكربلاو 4 نيملاعلا بر هللا كرابت ل هدعب لاق م“

 هتلمح ناف « هناحبس قحلاب الإ قيليال نيريسفتلا الكو ةفيرشلا جتاتنلاو ةلضافلا راثآلا ةرثك : ىناثلاو

 مئاقلا هتاذل ملاعلا هتاذل بجاولا دوجوملا هنآل ىلاعت هتلاوه مئادلاو تباثلاف , ماودلاو تابثلا ىلع

 ىبنمو تاجاحلا عطقم هناحبسوهف ؛ هاوسام لكن ع هماكحأو هلاعفأو هتافصو هتاذ ىف ىنغلا هتاذب

 ةليضافلا و انالل تك دكرلا انائض نر ادسذو ةودأل عيمج ىف هاوساملك نعىنغ وهو تاراقتقالا

 هيألل ثجااولاو هتاذإ نكمامزو هتادلاتجح]و امإ ءاوجوملان اللا لاعت هتيا'ىم ري كقتلا ادب علاق

 هنم تاريخا لكو هتاذل بجاولا داحجبابالإ دجوي الف نكمم لكو ؛ نكممداوسام لكو ؛ وه الإ سيل

 الإ ةمحرالو « هضيفنمالإ ناسحإالو هنمالإ ريخالف ؛ هناسحإو هدوجو نم ةضئاف تالاكلا لكو
 هللا كرابتف) هلوقب روك ذملا ءانثلا ناك مرجال « هنمالإ سيلرماألاو قلخلا ناك الف : هنم ةلصاحىهو

 . هتمحرو هدوج ةياهنو هلضف لاهو هئايربكب الإ قيليال (نيملاعلا بر

 :اهوجو لمتح هناحبس هرمأب تارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلا نوك 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 ناك ؛ كلذك ناك ىتهو ةلئاهتم ماسجالا نأ ةجردلاىلاعلاباتتكلا اذه ىف انللد دق انأ : اهدحأ

 رهاقلا ريثأتلاو ديدشلا ريخستلاو رهابلا ءوضلاو صوصخلا رونلا كلذب سمشلا مسج صاصتخا

 ردقملاو مكحلا لعافلا نأ لجالن وكي نأو دبال « لفسلاو ىولعلا ملاعلا ىف. ةبيجعلا تاريبدتلاو

 تارينلاو بك اوكلا نم دحاو لك مسجل ؛ لاوحالا هذهوتافصلا هذهب مسجلا كلذ صخ ملعلا

 لاقي نأ : اهيناثو . ملعلا محرلا ؛ مكسحلا ربدملا ةردق نع ء صاوخلاو ىوقلا كلت لوبق ىف رخسملاك



 ةيآلا هرعت كاوجتلم ماركتلاو لمعلا: سسلا والت قلات ارق ١ يدل

 ليللا بقاعت نآل ؛ قحلا وه كلذو «ةدشلاو ةعرسلاب ةكرحلا هذه فصو هناحبس هنأ ملعاو

 ىتح « ةدشاهلك أو , ةعرس تاكرحلا دشأ ةكرملاكلتو « مظعألا كلفلا ةكرحب لصحي امنإ راهنلاو

 نأ ىلاذ « لماكلا ديدشلا ودعلا ىف ناك اذا ناسنالا : اولاق . تادوجوملا لاوحأ نع نيثحابلا نأ

 كلت تناك كلذكرمالا ناك اذاو ؛ ليم فال ةثالث مظعالا كلفلا كرحتي اهعضيو هلجر عفري
 هناحبس هلوق ةبآلا هذهريظن و (اثيثح هبلطي) ىلاعت لاةببسلا اذهلف « ةعرسلاو ةدشلا ةياغ ىف ةكرحلا

 ريسلا كلذ هبشف (نوحسيا كلق'ىفلكو زاهنلا قباس ليللا الو رمقلا كردت نأ احل ىتبني سمشلاال)

 . اشاصنإ لاكو اهتلوهسو اهتعرس لع هئئنتلا :: دوضقملاو املا ىف ةخابشسلاب ةكرختا!كلتأو

 : لئاسم هيفو «هرمأب تارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلاو إل ىلاعت لاق مث

 ىنعم ىلع عفرلاب (تارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلاو) رماع نبا أرق «(ىلو ألا ةلأسملا))

 ةجولا وه بصنلاو ىدحاولا لاق « رمقلاو سمشلا لعجو ىنعم ىلع بصنلاب نوقابلاو ءادتبالا
 بحب كلذكرمقلاو سمشلار خم هنأ ةيآلا هذهفف حرص امكف (نيقلخ ىذلا هلل اودحساو) ىلاعتهلوقل

 رمقلاو سمشلاو ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا هللا مكبر نإ) هلوق ىف ابقاخ هنأ ىلع لمحت نأ

 راثالاو تافصلا هذمم ةفوصوم اهنوك لاح ءايشالا هذه قاخىأ لاخلا لع بصنلا اذهو (موجنااو

 ىفام ةلمج نمو (ضرآلا ىفامو تاومسلا ىفام كل رخسو) ىلاعت هلوق ىماع نبا ةجحو لاعفآلاو

 ار ا ا ع واجحلا اح اقدم لاحت أ رخأ اكلفر نم ملا زوو سمسا السلا

 يل ماقتسا 5

 . ةكرحلا نم ناعون امل سمششلا نأ : ىلو الاف : فئاطل ةيآلا هذهىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةكرجلا هذه بيسبو ةلماك ةنس ىف متت امنإ ىهو اهتاذ بسحب اهتكرح 4 نيعونلا دحأإ
 ؛/ادبسلا لم

 . ةليلب مويلا ىف متت ةكرملا هذدو مظعالا كلفلا ةكرح ببسب اهتكرح «ىناثلا عونلاو ل

 ةكرح ببسي لصحبامإإو سمشاا ةكرح ببسب لصحم الراهنلاو ليللا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 طبر (شرعلا ىلع ىوتسامث) هلوقب شرعلاركذامل ببسلا اذبلف شرعلا امل لاقي ىلا ىصقاألا ءامسلا

 ىصقأالا كلفلا ةكرح وه راهنلاو ليللا لوصح ببس نأ ىلع اهيبنت (راهنلا ليللا ىشغي) هلوق هب

 . تاومسلا قيلخت ةيفيك حرش امل ىلاعت هنا : ةيناثلاو . ةبيج ةقيقد هذهو رمقااو سمشلا ةكرحال
 هناحبس هنا ىلع ةيآلا كلت تلدف (اهمأ ءامس لك ىف ىحوأو نيموي ىف تاومس عبس نهاضقف) لاق
 . مالا ملاع نم ةينابر ةينارون ةفيطلب كلذ لك: صخ



 /١١1 ةيآلا «اثيثح هبلطي راهنلا ليللا ىشغي » ىلاعت هلوق

 ىلاعتهنإ : لاقي نأ حص ؛ لاوحألا هذهب كلملاو كلملاب شرعلا انرسف اذاف ء لاوحالا هذه دنع الإ

 ءايشآلا هذه ىف هفرصت رهظ امنإ هنأ ىنعمب ضرالاو تاودسلا قاخ دسعب كلم ىلع ىوتسا امبإ

 . عضوملا اذه ىف حيت قح باوج اذهو ؛ ضراألاو تاومسلا قلخ دعب امل هريبدنو

 ىف انلطأ دق هجولا اذهو « ىلوتسا . ىنعمب ىوتسا : لاقي نأ باوجلا ف («قاثلا هجولاول

 . انه هديعن الف هط ةروس ىف هحرش

 كلملا ىلع ىلعتساو الع : ىنعمب ىوتسا رسفنو كلملاب شرعلا رسفن نأ (ثلاثلا هجولاوإل

 ء,توكلملاوب كلملا بترت ىف تذسفن هتردق نأ, ىتعع كلملا لع لعتسا لاحت هنأ : ىلإ نركت
 سن ويرف لبا يع اءابعل حس روعي سلا لمعت طا معاو

 :اهعباسو ..ةدحلا ىف :اينداسو . ناقرفلا ى:ايماخو < هطق :اهيهياؤو دعا ف 7

 تركك ضن لإ |( ضن لارقلا كلت مض نف ؛ ةريثك دئاوف عضوم لك ىف انركذ دقو « ديدحلا ىف

 .رطاخلاوبلقلا نع هيشتلا هبش ةلازاب افاو اريثك الم كغلبو

 لئاسم هيفف هياثيثح هبلطي راهنلا ليللا ىئغي ١ هلوق امأ
 (ىثغي) صفح ةياور ىف مصاعو صاعنباو ورم وبأو عفانو ريثك نا أرق «ىلوألا ةلأسملا )ل

 دعرلا فو : ديدشتلاب ركب ىنأ ةياورب مصاعو ىناسكلاو ةزمح أرقو ؛ اذكهدعرلا ىف و نيغلا فيفختب

 ديدنشتلاب ليزنتلا ءاجدق و « ءىتلاب ءىثلا سانلا ةيشعتلاو ءاشغالا : هللا همر ىدحاولا لام . اذكه

 مهف مهانيشغأف) هلوق ةيناثلا ةغللا نمو (ىثغ ام اهاشغف) ىلاعت هلوق ديدشتلا نف . فيفختلاو

 . ةيؤرلا دقفو ىمعلا مهانيشغأف ىنعم ىلع فوذحم ىناثلا لوعفملاو (نورصبب ال

 ليللا قحلي دارملا نوكي نأ لمتحي (اثيثح هبلطي رابنلا ليللا ىئغي) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ىاثلا ىلع ليلدلاو . رييغت هيف سيلو اعم امهلمتحي ظفللاو : ليللاب راهنلا دارملا نوكي نأو « راهنلاب
 هبلطيو ليللاراهنلا كردي ىأ راهنلاعفرو ليللا بصنو ءايلاتفب (راهنلا ليللاىشغي) سيقنب ديمح ةءارق

 بعصأ زارمتسا نع شرعلا لع هئاوتساب هدابع ربخأ امل ةناحبتم هنأ :.هللا هتمحرأ لافقلا لق

 لوز ة رجلا لإ نايعلا مضيل ابنم هنودهاشي امف انايع كلذ 0 أ « هتئيشم قفو ىلع تاقولخلا

 امب ميركلا باتكلا اذه قنخأ ىلاعت هال (زاقلا لبللا كتقي) لاف .تاهجلا نك نع ديفا

 لمكتو ؛ ةايحلا رمأ مت مل امهقاعتب ناف ؛ ةليلجلا دئاوفلاو ؛ ةميظعلا عفانملا نم راهنلاو ليللا بقاعت ىف
 :ةحلطلا اقتل

 ؛ ثتحأأفانالف تئثح : لاقي . لاجيالا : ثحلا : ثيللا لاق (اثيثح هبلطي) هلوقمةثلاثلا ةلأملا )9

 , عيرس دج ىأ ؛ ثوثحبو ثيثح وبف



 ال وكلا ال6 يؤ مد لاتتاللرت ا

 هذه نم ءىثث ىف دارملا سيلو ءابيش هسأر لعتشا نالف خيشلا لجرللو ؛ دامرلا ريثك ةفايضلا

 انهه اذكف ةيانكلا ليبس ىلع دوصقملا فيرعت اهنم دارا ا امتا ؛ اهرهاوظىلع اهؤارجا ظافلالا

 : ىلاعت هللا همحر لافقلا لاق م“ , ةئيشملا نايرجو ةردقلا ذافن دارملاو ٠ شرعلا ىلع ءاوتسالا ركذي

 مهكوام نم هوفلأ ىذلا هجولا ىلع ملاعلا هريبدت ةيفيكو هتافص ىلعو هتاذ ىلع لد امل ىلاعت هللاو

 اذاف . هيبشتلا نب طورشم كلذ لكنأ الإ « هلالج لاكو هللا ةمظع مهمولق ىف رقتسا مهتاسؤرو

 ةركفب ملعلا كلذ لصحب مل هنأ مهوةعب اوملع مث « ءىث ىلاعت هيلع ىذيال هنأ هنم اومهف ملاع هنإ : لاق

 ني وكت و « تانئاكلا داحجيا نم نكمتم هنأ هنم اوملع رداق : لاق اذإ و « ةساح لاهتساب الو ةبورالو

 قبسو « تاودالاو تالآلا نع نيوكتلاو , داحالا كلذ ىفىنغ هنأ مهلوةعب اودلع مث « تانكمملا

 هدابع لع بحي اتيب هل نأ ربخأ اذإو , هنافص لكىف لوقلا اذكهو : ةيورلاو ةركفلاو ةدملاو ةداملا

 توبب نودصقي اي مهجئاوح بلطو مهر ةلأسمل هنودصقي اعضوم مهل بصن هنأ هنه اومهف هجح

 انكسم تيبلا كلذ لعحي مل هناو « هيبشتلا ىن مهلوقعب اوملع مث . بولطملا اذ ل ءاسؤرلاو كولملا

 هنم اومهف هديجمبو هديمحتب مثمأ اذاف ٠ هسفن نع هنيعب دربااو رحلا عفد ىف هب عفتني لو « هسفنل
 هكرتب متغي الو ميظعتلاو ديمحتلا كذب حرفي ال هنأ مهوقعب اودع مث « ةميظعت ةياهنب مث ا
 1 ضارعالاو

 قلاع راك ضارالا و: تااؤمشللا ّقاَخ هنأ اريَخأ نلاغتاةنإ : لودنف:ةمدقملا هانهأ تفرع اذإ

 ىلع تاقواخملا رييدت هل لصح ىأ « شرعلا ىلع ىوتسا هنأ هدعب ربخأ مث عفادم الو عزانم ريغ

 كلملا |لشرع لع ىوتنما' اهقلَخ نأ دعب ئأ (شرعلا للغا ىنوتسا مث) هلوق : ناكف ؛ دارأو ءاشام

 ىذلا هللا مكبر نإ) سنوي ةروس ىف هلوق دارملا وه اذهنأ ىلع ليلدلاو : لافقلا لاق مث . لالجلاو

 ىرج (مالا ربدي) هلوقف (مالاربدي شرعلا ىلع ىوتسام“ مايأ ةتس ىف ضرالاو تاومسااقلخ
 ىلع ىوتسا مث) اهريسفت ىف نحن ىتلا ةيالا هذه ىف لاقو (شرعلا ىلع ىوتسا) هلوقل ريسفتلا ىرحم

 (رمالاوقلخلاهل الأ هرمأب تارخسم موجنلاورمقلاو سمشلأو ائيثحهبلطي راهنلا ليلا ىشذي شرعلا

 . هانركذام ىلإ ةراشإ (شرعلا لع ىوتسا مث) هلوق نأ ىلع لدي اذهو

 بجو « كلملا ىلع ىوتسا : دارملا نأ ىلع (شرعلا بع ىوتسا مث) هلوق متلمح اذاف : لبق ناف
 لد ب كاودسلا قل لال ايوتسم نكي لانا: لاقوفأ

 انوكم ناك امو . اهنيوكتو اهقيلخت ىلع ارداق ملاوعلا قلخ لبق ناك اممإ ىلاعت هنإ :انلف

 لصحال كلذ ءاورإو اذه ماعطإو ؛ ورمع ةتامإو : ديز ءابحإن آل « لعفلاب اهنايعأب اهل ًادجوم الو



 انو ةيآلا «ىشرعلا ىلع ىوتسا مند ىلاعت هلوق

 نشرعلا ىلع اسلاج هنوك نأ تبثف « شرعلا قوف ام لعو شرعلا ىلع ضوعبلاو ىلا دادعأ عيمج

 مث)هلوق نم دارملا ناكولف «ءانثلاو حدملا تافص نم الو تاذلاو تافصلا تايثا لئالد نم سيل

 اذهو هدب انعو هلبقانع ايلتجأ امالك كلذ ناكل نشرعلا لع اسلاجت هنوك (شرقلا لع قاوتسا

 كلملا ريبادت ىف هتردق لاك هنم دارملالب ؛ كلذ سيل هنم دارملا نأ تبثف « ةكاكرلا ةياهن بجوي
 ءامثسلا نأ. .:!اهتفاث وث طولطملاوهوااهتعب اذلو ابلقأ الل ةسانم ةملكلا هذه كى رتل

 لزني و) لاق ثيح ءامس باحسلا ىمس ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو ؛ العو امسو عفترا ام لكن ع ةرابع

 ناكولف ؛ ءامسناكو مو ولعو عافترا هلام لكف ؛كلذك رمآلان اك اذار (هب كرهطيل ءام ءامسلا نم

 ناكو ىلاعت هنأ تبتف . شرعلا ىنك اسل ءامسىلاعت هلالا تاذن اكل , شرعلا قوف ادوجوىلاعلا هلإ

 ةنآلا هذه اهنم ةريثك تايآ ىف تاومسلا لكل اقلاخ هنوكب - لاعت هللا ءامس ناكل قتارعلا قو

 لهأ ناكسل ءامس شرعلا قوف ناكولف (ضرالاو تاومسلا قلخ ىنذلا هللا كبر نإ) هلوق وهو
 ”لاع كلذ ةقفتل اقلاع ناكل ف1

 هلوق نأ ىلع ةلاد ةمكحم ةنآ (ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا) هلوق : لوقتف اذه تبث اذاو

 هنأ اذه ريظنو « ةفيطل ةتكن هذهو : اهليوأت بحي ىتلا تاهباشتملا نم (شرعلا ىلع ىوئسا مث)

 تاومسا!ىفام نمل لق) ليلقب هدعبلاق مث (تاومسلا ىف هللاوهو) ماعنالا ةروس لوأ ىف لاق ىلاعت

 هللا ناكولف هلل كلم وهف ء تاومسلا ىف ام لك نأ ىلع ةرخأتملا ةيآلا هذه تلدف (هلل لق ضرألاو

 ةيلقعلا لئالدلا هذه عومجمب تبثف ء انهه اذكف لاحم كلذو « هسفنل اكلم هنوك مزال تاومسلا ىف

 ناكملا لغشو رارقتسالاو سواجلا ىلع (شرعلا ىلع ىوتسا مث) هلوق لمح نكمي ال هنأ ةيلقنلاو
 ناكملانع ايلاعتمىلاعت هنوكب عطقن نأ : لوألا : نابهذم نيخسارلا ءاملءلل لصح اذه دنعو ؛زيحلاو

 هانررق ىذلا وهو « هللا ىلإ اهبلع ضوفن لب ليصفتلا ىلع ةيآلا ليوأت ىف ضوخن الو ةبجلاو
 ىذلاوه بهذملا اذهو (هب انمأ نولوقي ملعلاف نوخسارلاو هللاالإ هليوأت ملعي امو) هلوق ريسفت ىف
 . هيلع دمتعنو هب لوقنو هراتخت

 هركذام : لوألا : ناصخلم نالوق هيفو « ليصفتلا ىلع هليوأتىف ضوخن نأ (ىناثلا لوقلاو)ل

 ةياتكش رعلا لعج مث , كولملا هيلع سل ىذلاريرسلا وهمهمالك ىف (شرعلا)لاقف هيلعهللا ةمحرلافقلا

 همكحو هرمأدرطاو هكلم هل ماقتسا اذاو . دسفو كلم ضقتتاىأ هشرعلث : لاقي « كلملا سفن نع

 قح هلاق ىذلا نإ : لوقأو . لافقلا هلاقام اذه . كلم ريرس ىلع رقتساو . هشرع ىلع ىوتسا : اولاق

 ٍرثكي يذلا لجرللو : داجنلا ليوط.نالف : ليوطلا لجرلل محلوق هريظنو ؛ باوصو قدصو



 ةيآلا «شرعلا لع ىوتسا مثد ىلاعت هلوف ١

 قرشملا بر لاق) ةثلاثلا ةرملا فو (نيلوالا كئابآ برو مكبر) لاق ةييناثلا فو (نينقوم منك نإ

 لاق هناف هللا هنعل نوعرفامأو « ةيقالخلا ىلإ ةراشإ كلذ لكو (نولقعت متنك نإ امهنبامو برغملاو

 ىف هلالا بلطف (ىسوم هلإ ىلإ علطأف تاومسلا بابسأ بابسألا غلبأ ىلعا احرص ىلنبا ناماهاي)

 عيمج رئاسو ٠ ىموم نيد ةهجلاو ناكملاب هفصو مدعو « ةيقالخلاب هلالا فصو نأ انملعف . ءامسلا

 اا فاعلا | ةرفكتلا لود ]و نوع رف. نيد مانيلا ف هقوكي ىلا طق هفضوو عيمجو ؛ ءاينأألا

 ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس ىف ضرألاو تاومسال قلخ ىنذلا هللا مكبر نإ) ةيآلا هذه ىف لاق ىلاعت

 تاومسلا قيلختدعب شرعلا ىلع ىوتسا امإ ىلاعت هنأ ىلع لدي اذهو ىخارتلل «مث» ةملكو (شرعلا

 «شرعلا لع, رقتسم ناكام هنإ ::لاقي نأ مزل , رارقتسالا ءاؤتسالا نم دارملا ناك ّناف :ضرألاو

 ماسجالا رئاس تافصب هفصو بجوب كلذو « كلذ دعب هيلع ىوتسا 2 ناب طاقم اج ردم ناك لإ

 للا ] ىف 1 الر لنك كار الإ كلذ ىورخأ نازكسلازو ء ةيلات ةكرخلا ]ف تا ططخالا ىبم

 ةيراغ ةلف 1 اموكب سمشلاو رمقلاو بكوكلا ةيطإ ىف نعط امنإ هنأ مالسلا هيلع مهاربإ نع ىكح

 ىلإ جاجوعالاو بارطضالا رم القتنم ناكو . الفآ ًابراغ ًادبأ ناكل « امسج ماعلا هلإناكو اف

 بكوكلاو سمشلا ةيطإ ىف ًانعط مالسلاه يلع مهاربإ هلعجاملكف «رارقتسالا ونوكسلاو ءاوتسالا

 لبق ركذ ىلاعت هنأ : اهعباسو . هتيم, فارتعالا نكمي فيكف ٠ ماعلا هلإ ىف الصاح نوكي رمقلاو

 هلوق وهف ةملكلا هذه لبق هركذ ىذلا امأ . رخآ ايش هدعبو ايش (شرعلا ىلع ىوتسا مث) هلوق

 ىلع لدب ضرالاو تاومساا قلخ نأ انيب دقو (ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلا هللا عبد نإ)

 : ناو ةيطالا يدهس م ]كحد ىذلا امأؤ,.!.ةزيغك هزوجاو نم ةتكحو هتوادقو عناصلا دوجو

 ىلعو . هللا دوجو ىلع ةلادلا لئالدلا دحأ كلذو (ائثيثح هبلطي راهناا ليللا ىثغي) هلوق املوأ

 اما ردو مرمأب | تااردتتم , ميوجتلا و نماقلا ) [نيمشلاو)ارملوق_ .ةب اهياشو يب هتكحومتيبدت

 ةاراشإ [ | هوز (ضاالا و قاخلا هل الار زهلوقاخ اهتلاثو ٠ معلاو ةردقلاو دوجولا ىلع ةلادلا لئالدلا

 .متكح و هتودقلا6 كإ

 اهرخآو « ملعلاو ةردقلاو دوجولاىلع لديام ركذ ىلإ ةراشإ ةيآلا لوأ : لوقنف اذه تبث اذإ

 نأ. بجو (شرعلا ىلع ىوتسا مث) هلوقف كلذك رمألا ناك ذاو ٠ بولطملا اذه ىلع اضيأ لدب

 شرعلا ىلع ارقتسم هنوك دارملا ناك لب هيلع لدب لول هنآل « لعلاو ةردقلا لاك ىلع اليلد اكل فرك

 اليلد هلعج نكمي ال شرعلا ىلع ارّمتسم ىلاعت هنوك ناف « هدعب امعو هلبق امع ايبنجأ امالككلذ ناك

 ساحب نأ ىلع رداق ىلاعت هنأل ؛ ءانثلاو حدملا تافص نم اضيأ سيلو ةمكحلاو ةردقلا ىف هلاك ىلغ



 ١ ةيآلا «شرعلاىلع ىوتسامث» ىلاعت هلوف
 ملف كلذ متزوج ناف اضيأو : ةيرورضل مولعلا لجأ نم كلذ داسفب ملعلا نأ ىلع اوقةفتا ءالقعلاو

 دحاو دوجومو دحاو رهوج ىرثلا تحنام ىلإ شرعلا نم ملاعلا عج نإ :لاقي نأ نوزوجتال

 نا مولعمو ؛ ةريثك ءايشأ اهنأ نظيف : زايحالا هذه ةلمج ىف لصح أرجتيالىذلا ءزجلا كلذ نأالإ

 . اعظع لوقلا نم اركنم مزتلا دقف «هزوج نم

 - كلذو : قابلا .اقب عمىنفياهضعب نال تاوذلا هذه نيب رياذتلا لوصحانهه انفرعامإ : اولاقناف

 تسوق. !نكاشلا ريغ كزحتملاو انك اس ابضعي وأ . ارحم اهضعت” ىف ايار اشعل قالا

 دهاشن اناب كلوق امأ:: لوقف , قرفلا نرظف ؛ هللا تاذ ىف' ةاضاخ زيغ و اعملا ةذهؤ راحتلا «لوقلا

 نم .ىث ىف هنأ لسنال :لوقنف . رياغتلابجوي كلذو ءرخآلا ءزجلا كلذىنفي هنأ عمقبي ءزجلا اذهنا

 انهه لصح هنا مث ؟ طقف دحاو ءزج ملاعلا ءازجأ عينج نا لاقي نأ زو<ال مل لوقت لب ءازجالا

 وه امإ ىنفي ىذلاف ؛ موعطلاو ناولآلاعيمجو ضايبلاو داوسلاب افوصوه لصح اضيأو « كانهو
 ماسجالا ضعب ىرن هلوق امأو « لسم ريغ اذهف : هسفن ىف ىقف هنا لاقي نأ امأف « كانه هلوصح
 انيكحاذإ : لوقنف . ناعمتجيال نوكسلاو ةكرحلانأل ءرياغتلا بجو,كلذو ءانك اس ابضعبو اكرحتم

 اذاف « نيزيح ىف ةدحاو ةعفد لصحيال دحاولا مسجلا نا انداقتعال ناعمتجيال نوكسلاو ةكرحلا نب

 نآردقت امأز نك'اشلا ريغ كزحتملا نا انيضق انه شيلا رختللا7ناؤركانلا د مكانا نا
 ةكرحتم ةدحاولا تاذلانوك عنتمب مل ؛ةدحاو ةعفد نيزيح ىف ةلصاح ةدحاولا تاذلا نوكزوحي
 رجلا ف لصح ةكرحلا ببسبو ءانه قب نوكسلا ببسي نا بابلا ىفاه ىصقأ نآل ءاعم ةنك اس

 نوكت نأ دعبي ملاعم نيزيحىف ةدحاو ةعفد ةدحاولا تاذلا لصحت نأ انزوج امل انأ الإ ءرخآلا

 لبقيال دحاو هتاذ ىف ىلاعت هنإ لاقي نأزاجول هنأ تبثف : ةكرحتملا تاذلا نيع ىه ةنك اشلا تاذلا

 ءزجو درف رهوج هسفن ىف شرعلا : لاقي نأ أضيأ دعبي مل  هنم شرعلا *ىلتمي كلذ عم مث « ةمسقلا

 هزيوجت نأ مولعمو شرعلا لك هنم لصحو ؛زايحألا كلت لكىف لصح دقف كلذ عمو ؛ أزجتيال

 (ةينامث ذئموي مهقوف كبر شرع لمحيو) لاق ىلاعت هنأ : اهيناثو . تالابجلا باب حتف لإ ىضفي
 . الماحالو مح هلالا نوكي نأ بجوف ؛ هلالل الماح شرعلا ل ماح ناكل . شرعلاىف ملاعلاهلإ ناكولف

 ىلع ًاينغ هنوكب كح (ىنآلا هتلاو) لاق ىلاعت هنأ : اهئلاثو . لقاع هلوقيال كلذو . اظفاح ًاظوفحمو
 بلط ادمل نوعا :نأ :ااهملارو :.ةهجلاو ناكملا نغ ًاينغ ىلإ تمت رك بجي «كلذوا ةئذلطأل]

 ثالث ةيقالخلا ةفص ركذ ىلع مالسلا هيلع ىسوم دزي ملو مالسلا هيلع ىسوم نم ىلاعت هلالا ةقيقح

 امهتتبامو ضزالاو تاومسلا'بر)/كاق خل وألا :ةزملا ؤف: (نيملاعلاب ز اهرو) لاق املادنافاه تأزم
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 ةيآلا «شرعلا ىلع ىوتسامثو ىلاعت هلوق ١1

 . تارايتعالا لكى لع لطاب لوق

 ءىثلا نا انيأر انأ ىهو . ادج ةفيطل ةيرابتعا ةيئارقتسا ةجح ىهو (ةرشع ةسداسلا ةجحلاإ)

 انكر ب كفا ور كفدطأ ها ةنلعافلا ةارعلا كنأك ةكرشأ و: ئوقأ ةنف«هيطسجلا د لود#ناكاملك

 هر رك او قرع ةيلعافلا ةأوقلا 0 رطل ناك كنس تالق هيفآ ةسستللا يدها لوصحبة اك

 ةصاخ الإ ايف لصح ل مرج الف ؛ ةيمجح اهاوقأو ماسجالا فثك أ ضرآلا اندجو لوقن نأ

 ةناتكم لقا ويف الملا اأو ردع له أ ةريغ ىف ايثأت ةطلاخلا لضنراألل نوك نأ" امأف ءاطتفارثاآلا لوف

 طلتخا اذإ هعبطب ىراجلا ءاملا ناف ؛ ةرثؤم ةوق هيف تلصح مرج الف ؛ ضراألا نم ةيمجحو

 مرج الف ؛ ءاملا نم ةفاثكو ةيمجحلقأ هناف ؛ءاوهلا امأو . تاريثأتلا نم اعاونأ اهيف رثأ ضرأألاب

 هنأ اومعزو , سفنلاب الإ لمكتال ةايحلا نا مهضعب لاق كلذلف  ءاملا نم ريثأتلا لع ىوقأ ناك

 ىوقأ تناك مرج الف ؛ ءاوملا نم ةفاثك لقأ اهناف . رانلا امأو . قشنتسملا ءاوحلا الإ حورلل ىنعمال

 ىنعأ ةثالثلا ديلاو ا نوكستو . جضنلاو خبطلا لصحب ةرارحلا ةوقبف ريثأتلا ىلع ةيرصتعلا ماسجالا

 تناك مرجالف . ةيرصنعلا مارجالا نم فطلأ اهئاف « كالفالا امأو . ناومجلاو تابنااو نداعملا

 نم ةفلتخلا فانصالاو عاونالاديلوتو « ضعبلا اهضعب ةيرصنعلامارجالا جازم ىلع ةيلوتسملا ىه

 ةيجلو ةيفارجبو :ةللجخ رك أ .ناكاملك ء ىثلاأ ل2 اليا رظملا'ءارقتسألا :اذهفأ تاج رقلا كت

 نكاد 21 ةطلسلاو ةةهالكاو فحم وأ نأكل زيثأتنورةاوق ارق" ناكاقلكو آذر أت و" ةروقا لق كاك

 ثادحالا ىلع ةردقلاو ةوقلا لاك لصح ثيح هنأ ايوق انظ ءارقتسالا اذه دافأ كلذك مالا

 ناو اذهو ؛ ةبجلاو زبحلاب صاصتخالاو ةيمرجلاو ةيمجحلا ىنعم ةتبلا كانه لصح ىل عادبالاو

 ةيمسجلا نع اهزنم ىلاعت هنوكب عطقلل ةبسانملا ديدش ماتلا لمأتلا دنع هنأ الإ ايئارقتسا احب ناك

 صاصتخالانع اهزنمىلاعت هنوك نايبىف ةيلقع''هوجولا ةلمج هذهف . قيفوتلا هللابو . زيحلاو عضوملاو

 : ةهجلاو زيحلاب

 ادحأ هنوكب هفصوف (دحأ هللا وه لق) ىلاعت هلوق : املوأ : ةريثكف ةيعمسلا لئالدلا امأو

 ماكل اناوكي شارعلا نع لصف و لشورعلا هنمأ"لعماا ىلا ؟: دعا هنوكىفا..ةغلالما دحسالاو

 الآ ما كلا عاج كل نواة جلا, هنارك قاهر كلا دازا ب لوما هدا لجأ قون اد ةرفك ءازجأ

 ةعفد زايحالا هذه لك ىف تلصح ةدحاو اهنوك عمو « ةدحاو تاذ ىلاعت هنا نولوةي مازلالا اذه

 ٠ لصاح تاقف . هنم شرعلا ًالتما زايحالا عيمج ىف ةدحاو ةعفد لصح هنأ لجالف : اولاق . ةدحاو

 ةدحاو ةعفد ةريثك زايحأ ىف ةهجلاو زيحلل ةلغاشلا تاذلا لوصح زوج هنأ ىلإ عجري مالكلا اذه



 ١١ ةيآلا «شرعلا ىلع ىوتسا مو ىلاعت هلوق

 نم. مزاي ملو ملاعلا دوجو لوأ : ىناثلاو «لزألا : اههدحأ نيفرطاو نىدح نيب دودو نارضاح

 اذهو : انهه اذكف « ةيادبو لوأ مدقتلا اذهل نوكي نأ نيرصاح نيب اروصحت مدقتلا اذه نوك

 . مسقلا اذه نع لاكشالا اذه عفد ىف ميما نب دم هيلع لوع ىذلا وه

 م27 نيعم نامزو ناعم كقزو,ّنَع ةرابع لزالا تبل هنالاع ةطلاخللا ]لس ادع

 نيعم تقو لك ناف ءملاعلا لوأ وه ىذلا تقولا ىلإ تقولا كلذ نم ملاعلا لع مدقتم ىلاعت هنإ لاقي

 « نيرصاح نيب اروصحبو نيدح نيب ادودحم نوكي رخآلا تقولا ىلإ تقولا كلذ نم ضرفي

 ىلإ هب راشي نأ ريغ نم ةيلوألا فن نع ةرابع لزالا لب . هانتم ريغ نوكي نأ هيف لقعيال كلذو

 . ةتيلا نيعم تقو

 نيش زنى لطاحو ؛",ةنيغم ةهذي:نصتخع ىلاعت هناا لوقت نأ رام *3لؤقنف اذه, تفر عااذإ

 كي ذ نيب ادودحم نيؤرظلا كنيذ نيب لصاحلا دعبلا ناكلؤاألاب انلق:ناف ؛كلذ لوقنإل نأ' امإو

 مدع نع ةرابع هانتم ريغهنوكنأل  هانتم ريغ هنوك لقعيال نيرصاحلا نيب روصحلا دعبلاو نيدحلا

 عمجاو فرطلاو عطقلاو دحلا تابثإ هانعم نيرصاحلا نيباروصحم هك و. فرطلاب عطقااو دحلا

 انيعم اتقو ملاعلا لبق انيع ىّتم انأ هانركذام هريظنو . لاحت وهو . نيضيقنلا نيب عما بجوي امهنيب

 مسقلاب انلق نا امأو . ةلاحال ايهانتم ادعب ماعلا لوأ هيف لصح ىذلا تقولا نيبو هنيب دعبلا ناك

 هنوك قن نع ةرابع اذهف ؛ ةنيعم ةهج ىف لصاح ريغو نيعم زيحب صتخم ريغ ىلاعت هنأ وهو : ىناثلا
 نم لوق اذه ريظنو « لاح لوق ابسفن ىف ةنيعم ةهج ىفال ةلصاح ةنيعملا تاذلانوك نآل . ةهجلا ىف

 ىذلا اذه نا رهظف ؛ ثودحلاو ةيلوآلا ىنن ىلإ ةراشإلب نيعم تقو نع ةرابع سيل لزاآلا لوقي
 . ليصحتلا نع لاخ لييخت مثيلا نبا هلاق

 مسجلا نم نطابلا حطسلاامإ : ناكملا نأ ةيلقعلا مولعلا ىف تبث هنا «ةرشع ةسماخلا ةجحلا))

 . ثلاث مسق ناكملا ىف لقعي سيلو . دتمملا ءاضفلاو درجلا دعبلا امإ و . ىواحلا

 , ةيهانتم ملاعلا ماسجأ نأ تبث : لوقنف . لوألا وه ناكملا ناكنا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 جراخ ناكم ىف هلالا لصحي نأ عنتميف « ةهجالو ناكمالو ءالمالو ءالخال ىنامسجلا ملاعلا جراخت

 ولف . ةيهاملا ما ىف ةهباشتم ةدحاو ةعيبط دعبا| ةعيبط لوقنف  ىناثلا وه ناكملا ناك ناو ءملاعلا

 نوكسلاو ةكرحلا هيلع حب ذئكنيحو « زايحالا رئاس ىف لوصحلا نكمي ناكل زي> ىف هلالا لصح

 روبمج دنع ةلوبقمىهو ؛ لوصأللا لع ىف ةروكذملا ةروبشملا لئالدلاب امدحم ناكك ذك ناكام لكو

 ةهجلاو نبملاىف لصاح ىلاعت هنأب لوقلا نا تبثف . لاحوهو . اثدحم هلالا  نوك مزليف , نيملكسلا



 ةيآلا « شرعلا ىلع ىوتسا مث » ىلاعت هلوق (١

 الصاح نوكي ال نأب جوف « قافتالاب لاحم ايندلا لهأ تحت ىلاعت هنوكو  نينيعمماوقأ ىلإ ةبسنلاب

 ىلإ ةسنلاب تحن ناك ماوقأ ىلإ ةبسنلاب قوف ناك ابلك هنأ ريدقتلا اذه ىلعف اضيأو : نيعم زيح ىف

 ىلإ ةبسنلاب هجولا مادقو « عبار ىلإ ةبسنلاب الامشو « ثلاث ىلإ ةبسنلاب انيمي ناكو « نيزخآ ماوقأ

 قوطخ نأ الإ فلذا لنا 50 ع رالا نارك نافل ىتلفاطتإل!ةيضفلا وسأزلا | فلخ وهلال

 بناوجلا عيمجزم ضرأألاب طيحم هنإ ليق اذإالإ ملاعلا هلإ قحىف لاحم ءالقعلا عامجاب لاو>أألا هذه

 اذبم ةطيحلا كالفألا ضعب وه ماعلا هلإ نأ ىلإ عجري هلصاحو ضرألاب اطيح اكلف اذه نوكيف

 . ملعأ هللاو ؛ ِلسم هلوقيال كلذو ءىلاعلا

 « شرعلل اسامم نوكي نأ امإ ناكل شرعلا قوف ملاعلا هلإ ناكول مةرشع ةعبارلا ةجحلا))

 لطاب شرعلا قوف هنوكب لوقلاف « ةلطاب هثالثلا ماسقالاو « هأنتم ريغ دعبب وأ هآنتم دعبب هل انيابم أ

 هتم لَْمَساْلا كقرظلا ناكش رعلل اسانمريصي نأ ريدقس نأ وهف :لوآلا مسقلا داسف ناب امأ

 لواألا ناكناف ؟ قبي ملوأ شرعلل سام ريغ ءىثث هنم فرطلا كلذ قوف قبب لهف ؛ شرعلل اساس“

 00 لاقل فحل نية درع ملط وه اططويك ل ةاوقلا نق لت اهاسع لراصتطتع 23/7

 حوطس ن 0 ضاق للاولاد نم كارم لاثعت دلل كاذ كرك

 تالا ءازجالا نم ابكرم امسج هنوكب لوقلا وه كلذو « ضعب قوف اهضعب ةعوضوم ةيقالتم

 دوعي مث ء الصأ هل نحن نا ةقر احطس لامتاهتلا تاذ نوك دوبح ىاثلا ناكن ايو , كاك كلذ

 ءازجالا نم ايكرم ناكفلخلاو مادقلاو لامشلاو نيهلا ىف ددمت هل لصح نا هنأ وهو ءهيف ميسقتلا

 تارذلانم ةرذ ناكةتسلا تاوجلا بسحي زايحالا ىف باهذ الو ددمت هل نكي ل ناو ؛ ضاعبأألاو

 « لقاع هلوةي ال كلذو ؛ تآ ابهلاب اطولخم أزجتي ال اءزجو

 اذه ىلع نآأل ؛ لاح اضيأ اذهف , هانتم دعب ملاعلا نيبو هنيب لاقي نأ وهو 4« ىناثلا مسقلا امأو)

 ريصي نأ ىلإ ىلاعت هللا تاذ تلصح ابيف ىتلا ةهجلا ىلإ هزيح نم ىلاعلا عفترب نأ عنتمي ال ريدقتلا

 . لوالا مسقلا ىف روكذملا لاح دوعي ذئنيحو ؛ هل اسامن ملاعلا

 اداسفربظأ اذهف , ةيهانتمريغ ةنونيب ملاعلل نيابم ىلاعت هنأ لاقي نأوهو 6 ثلاثلا مسقلا امأو)

 نيفرطب ةدودحم هريغ نيبو ىلاعت هنيي ةنونيبلا تناك ملاعلل انيابم ناك امل ىلاعت هنال ماسقاألا لك نم

 نيرصاحلا نيبروصحلا دعبلاو « نيرصاحلا نيذه نيب اروص#و ءملاعلا تاذو ىلاعت هللا تاذ امهو

 مانعا كا بسسزك عنتمي نيفرطلاو نيدحلا نيب دودحن او

 نيب روصح ملاعلا ىلع همدقتف ؛ دبآلا ىلإ لزآلا نم ملاعلا ىلع مدقت» ىلاعت هنأ سيلأ : لبق نا



 ١ ةيآلا «شرعلا ىلع ىوتسا مد ىلاعت هلوق

 امف لوخدلاو « اهيف ذوفنلا نم ذفاذلا عنمت ال ةقيقر ةينارونلا ءايشآألا نأ ىلع لد ماعلا ءارقتسالا

 كلذ نوكيو هئازجأ نيب قرفيو هب جزتمي هيف ذفني ىذلا كلذ ناف ريدقتلا اذه ىلعو ٠ اهتازجأ نيب

 كلذو « ىرخأ قزمتيو ةرات عمتج و. ىرخأ لصفنيو ةراتلصتي ىذلا ءاوطا ىرحب ايراج ءىثلا
 ماعلا قلاخ نا لاقي نأ زوحي ال لف كلذ زاج ولو « هب ملاعلا هلإ فصي نأ ملسملاب قيلي الامم

 ؟ ناردجلا ىلع قرشتىتلا ءاوضاللاو راوناألا هذهضعب هنإ لاقيوأ ؟ بمتىلاحاررلا هذه ضعب وه

 مهمالك لصاح عجري هناف ذوفنلا نم ذفاناا نكمتي الو قزملاو قرفتلا لبقي ال هنإ نولوةيب نيذلاو

 زيملا ىف فقاولا بلصلا لبجلا كلذ وه ملاعلا اذه هلإو ديدش بلص لبج ىلاعلا قوف لصح هنأ ىلإ

 ناف ؟ لصحمل وأ نخنو قمع ءىثشلا كلذل لصح لهف ةياهنو دحو فرط هل ناكناذ اضيأو ؛ ىلاعلا

 رهاظلا نم انكم افلّوم ناكف .« هرهاظ ريغ هشنطابو ةنطاب ريغ هرهاظ نوكي ذتيخ لوألا ناك

 اقيقر احطس هتاذ نوكي ذئئيخ ىناثلا ناكن او ؛ هنطاب ريغ هرهاظو هرهاظ ريغ هنطاب نأ عم نطابلاو

 لثم لعحي نأ ىضري ال لقاعلاو ٠ ةرم فلأ فلأ هنم قرأ لب موثلا ةرشق لثم ةقرلا ةياغ ىف

 ماسقأألا هذه باب حتف ىلإ ىضفي ةهجلاو زيحلا ىف ىلاعت هنوك نأ تبثف : ملاعلا هلإ .ىثلااذه

 . ةدسافلا ةلطابلا

 الصاح ملاعلا هلإ نوكي نأ عنتما كلذك رمآلا ناك اذاو « ةرك لاعلا 4 ةرشع ةثلاثلا ةجحلا))

 . قوف ةهج ىف

 لصح ايرق افوسك انربتعا اذإ انا لوقن انأ الإ ةئيحلا ٍلعف ىصةتسهوهف (لوالا ماقملا امأ)

 انماعف : راهنلال وأ ىف ةيقرشلا دالبلا ىف الصاح فوسكلا كلذ نيع ناك ةيبرغلا دالبلاب ليللا لوأ ىف

 تناك اذإ الإ نكمي ال كلذو ٠ ةيقرشلا دالبلاب راهنلا لوأ هنيعب وه ةببرغلا دالبلاب ليللا لوأ نأ
 انلغوت ناك الكف ىلامشلا بناجلا ىلإ انهجوت اذإ اضيأو « برغملا ىلإ قرشملا نم ةريدتسم ضراألا
 ىبونجلا بطقلا ضفخني ىلامشاا بطقلا عفتريام رادقمب و رثك أ ىلامشلا بطقلا عافترا ناك« رثكأ

 ىلع لدي نيرابتعالا نيذه عومجو « بونجلا ىلإ لامشلا نم ةريدتسم ضرآلا نأ ىلع لدي كلذو

 :ة كو كلا

 ةطقن لع رخآلاو قرشملا ةطقن ىلع امهدحأ فقو نيناسنا اضرف اذإ : لوقنف اذه تبث اذاو

 ىلإ ةبسنلاب تحت نوكي امهدحأ ىلإ ةبسنلاب قوف وه ىذلاو : نيلباقتم امهيمدق صمخأ راص برغملا

 هنيعب زيحلا كلذف ء امهدحأ ىلإ ةبسنلاب قوف ىذلا زيخلا ف لصح ملاعلا هلإ نأ اًدضْرف لق ناك

 اتحت زيحلا كلذ ناكل نيعم زبح ىف لصح ول ىلاعت هنأ تبثف سكعلاب و : ىناثلا ىلإ ةبسنلاب تحت وه



 ةيآلا «شرعلا ىلع ىوتسا مث د ىلاعت هلوق ا

 كل اولا كل زلط نا نا كلذ

 ةكرملا نع ولخت ال تاذلا هذه : لوقنف كرحتي نأ هنكم هنأ وهو «(لوألا مسقلا امأ)

 ن6 سيري سيلع رواج 0 21و هيلع نتاج قوكشلا قر دقتلا' اذهب لعن آلا  ناثادع اه ييهيوكسلاو

 :ريدقتلاو هدض نايرط عنتمال الإ و « هتاذ نوكساا كلذ ىفالو ةكرحلا كلت ىف رثؤلا نكي م كلذك

 ” للاب كلات لوصتخ ىف 2 زل ناك كاذكك ناك اذإتو نكسب 'نأأو كارحتي نأ هنكم هنا زتالقتوه

 نوكسلاو ةكرحلا» ءثدحم وهف راتخم لعافل العف ناك ام لكو راتخملا لعافلا وه نوكسلا كلذو

 . لاحت وهو ةثدحم ىلاعت هتاذ نوكت نأ مزليف ثدحم 1 تثدحملا نع ولخ الامو ناثدحم

 اذهف اهتنغ كرحت نأ ردقي ال هنأ عم ةهجو زيح أصتخم نيك «ىناثلا مسقلا امأ 9

 هللا ٍلع وهو ءصقتن كلذو ءزجاعلادءقملانمزلاك نوكيريدقتلااذهىلع نأ : لواألا : نيهجول لاحعاضيأ

 بجاو هيف هلوصح نوكي ثيحب نيعم زيح ىف لصاح دوجوم ضرف عنتمي ل ول هنأ : ىتاثلاو . لاحم

 اهجورخ عنتم ثيح ةنيعم ا [ةطتح 21 ماسجأ قي اك م لاوزلا عنتم ررقتلا

 دفا كلا لاو رنا ريدا انوع قاثإ نكي الذ دعتل ذه لعو راجح الا كلت نَع

 ماسجالل ايواسم ناك ةهجلاو زيها ىف الصاح ناك امل ىلاعت هنأ : ثلاثلاو . رفك هنأ لع نودعاسي

 ةيواستم تناك امل تازيحتملا نأ ىلع ةروكذملا ةلالدلا ميقن مث ؛زاحالل الغاش ازيحتم هنوك ىف

 هبام ناكل اضعب اهضعب فلاخ ول هنأل . ةيهاملا مامت ىف ةيواستم امنوك بجو زيحتلا ةفص ىف

 ىلع ةلطاب ةثالثلا ماسقالاو : الحالو الاحال وأ هل الحم وأ زيحتملا ىف الاح نوكي نأ امإ ةفلاخلا

 بجو ماسجألا هذه ىلع ةحيحص ةكرملا نأ كف ةيهاملا مامت يف ةيواستم تناك اذإو . قبسام

 . ليلدلا متي ذئنيحو ىلاعت هللا تاذ ىلع امتحصب لوقلا

 فرط ىلإ ناسنا لوصوانضرف اذإ انكل نيعمزيحب اصتخم ىلاعت ناكول (ةرشع ةيناثلا ةجحلا )

 ناك ناف ؛ كلذ هنكمبال وأ هيف لوخدلاو ذوفنلا هنكمي نأ اماف . هيف لوخدلا لواحو ءىثلا كلذ

 اكل ناكأ نإ ورا و ىرذتلل اللاق نوك ونكش و: ميطللا ءانالاو كيلا اولا ناكل وألا

 زيحو ناكمب اصتخم ناك ول ىلاعت هنأ تبثف ؛ هيف ذوفنلا هنكمي ال ىذلا دلصلا رجحلاك ابلص ناك

 ان لال نر نأ نإ ورا طرود كف وعلاو قرفتلا ه2 اقع نك نأ امإ ناكل: ةهخأ

 داحلإ و رفك ىلاعت هلالا قح ىف نيتفصنا نيتاه تابثإ نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو ؛ دلصلا رجحلاك

 ةالالط ال ر نركت نأ امإ ناكل ا ةليج و ناكم) هت نوك نأ سعتق اضيأ زا "| هتنصاف

 نأ الإ «ةسيسخ ةبلظلاو فيرش رونلا نأ مثد اهدعال « ضخم رون هنأ نودقتعي ةمشملا روهمجو



 "ا ةيآلا « شرعلا لبع ىوتسا مثد ىلاعت هلوق

 كلكم «لآ راسو هسمتب تقلا د رجلا هانا ذهل ارانب كيسا ردع انك[ للا
 ىلع حصام لكف ةيهاملا مام ىف ةيواستم تاوذلا تناك اذإو « تافصو ضارعأ ةفلاخما اهم

 نأ بجو ؛ ماسجالا عيمج ىلع حصام لك يدقتلا اذه ىلعف ؛ قاوبلا ىلع حصي نأ بجو اهضعب
 ةنافاققلاوا لاويدلا و ”وقلا واف رعلاو 'قرفنلا هكا مزاي و « سكعلابو ىلاعت ىرابلا ىلع حصي

 . لاحت كلذ لكو ىلاعت هللا تاذ ىلع داسفلاو

 ةفصو لاح ةكراشملا هب امو ء تاذو لح ةفلاخما هبام : لاقي نأ وهو (ىاثلا مسقلا امأوإ)ل

 نا لخلا:كلذو « لحمب ةمئاق ةفص دادتمالاو دعبلا ةعيبط نوكت ريدقتلا اذه لع نآآل لاحم اذهف

 ذك نكي مل ناو : ةياهن ىلإ ال رخآ لحم ىلإ هراقتقا بجو « ةهجو زيحب صاصتخا اضيأ هل ناك

 دعبلا ةعيبطو ؛ ةتبلا ةيسحلا ةراشالاو ةهجلاو زيجلاب هل قلعت ال ادرجم ادوجوم نروكي ذيك
 للا كلذ 'هتأش امام لولحو + ةشحلا ةراشألاو,ةهجلاوازدكناب ةطاصتخالا هج او ةاذتمألاو

 . لاحت وهو نيضيقنلا نيب عما بجوي
 ىلغف : لوقنق . هل الح الو رخآلا ىف الاح امهدحأ نوكي ال نأ وهو (ثلاثلا مسقلا امأوإ)

 ىلاعت هللا تاذ نوكتف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ رخألا نع انيابتم امهنم دحاو لكن وكي ربدقتلا اذه

 تاوذلا رئاس نيبو هتاذ نيب ةفلاخلا هبام نآل ؛ ةيهاملا مامي ىف ةينامسجلا تاوذلا رئاسل ةيواسم

 ةكواسم ىلاعت هللا تاذ نوكتف اهنع ةيبنجأ رومأ لب اهل الاحم الو : تاوذلا هذه ىف ةلاح تسيل

 تاذ نأب : لوقلا نأ تبثف : روكذملا مازلالا دوعي ذئيحو «ةيهاملا مامت ىف ماسجالا تاوذل

 هاته: ىلإ ئضفب ١: زيحلا كلذ ىف رخآ مسج لوصح نم عنمي ثيحب ةهجلاو زيجلاب ةصتخم ىلاعت هللا

 . الطاب هنوك بجوف ةلطابلا ةثالثلا ماسقالا

 , ةهجلاو زيهلاب ةصتخم تناك ناو ىلاعت هللا تاذ نإ : لاقي نأ وهو 4( ىاثلا مسقلا امأورإ

 هناذ' نوكب جوي هنآل لاحم اضيأ اذهف « ةهجلاو زبحلا كلذ ىف رخآ مسج لوصح نم عنمال هنأ الإ

 هلال و « لاحت عامجالاب كلذو زيهلاو بنجلا كلذ ىف لصحي ىذلا مسجلا كلذ تاذ ىف ةيراس ةطلاخم

 ناك ول: ىلانعت هنأ تبق ؟ دحاولا زدحلا ىف ةريثكلا ماسجالا لوصح لقعي ال لف كلذ لقع ول

 داسف. تبث « عنميال وأ زيحلا كلذ ىف رخآ مسج 0 عنمي نأ امإ . ناكل زيح ىف الصاح

 ْ . الطاب احع ةهجلاو زدحلا ىف ىلاعت هلوصحب لوقلا ناكف « نيمسقلا

 : لون نأ وه ةهجلاو زيحلا ىف ىلاعت هللا تاذ لوصح عنتمي هنأ ىلع (رشع ىداحلا ناهربلا)

 هنكمال :رأاةهجلا كلود كوخت.نأ هنكع ثيحح نوكي نأ امإ . ناكل ةهجو زبح اصتخم ناك ول



 ةيآلا «شرعلا ىلع ىوتسا مد ىلاعت ةلوق م

 نأ تبثف « ىلاعت هللا نم مظعأ ىلاعت هللا ريغ نوك نوركني مهناألف موصخلا دنع امأو « رهاظف

 . لطاي كهذملا اذه

 ًايهانتم نوكي نأ امإ ناكل ةبجلاو زيحلا ىف الصاح ىلاعت هلالا ناكول (عساتلا ناهرباا)

 هيلو يلق الضال اةن وكي لزق لاف“ .ناالطاب نائسقلاو كاذك نوكال نأ انج] و. كتا وجا لكن م

 لص رثدقتلا اذنه لع نلف , تابجلا لكن م ًامهانتم نوكي نأ زويال'هنأ نايبامأ.. اضيأ لطاب

 قلخول ريدقتلا اذهىلعو « ىلاخلا زيحلا كلذف مسجلا قاخ ىلع رداق ىلاعت وهو « ةيلاخ زايحأ هقؤف

 قاخينأ نكميناكدقف ًاضيأو لاحم مصخلا دنع كلذو ملاعلا تحت ىلاعت وه لصحل رخآ انملاع كانه

 كلا طب زى هتاذ: لضم دعتلا اذه لعرو ؛ ىرخأ, اماثسجلأ .تاذلا:كلاتل اقل ةيقاوكلا نم

 كلذ لكو ؛ ىرخأ قارتفالاو ةرات عامتجالا ماسجأللا نيبو هنيب لصحيو اهف ةروصح ماسجألا
 . لاح ىلاعت هللا نع

 كيت كنا, !لاغ اضيأ اذيد تايلقاا ضعب ل :ءاتم ريغ نك نأؤهاو «ىناثلا م هلا امأوإ

 ملاعلا نأ ىلع ةلالدلا ةماقإ نكمال ريدقتلا اذهىلعف ًاضيأو « هل ةياهنال دعب دوجو عنتمب هنأ ناهربلاب

 بهذم ىلعدناف ىلاعت هللا تاذب ضقتني ليلدلا كلذناف : داعبالا ىهانت ىف ركذب ليلدلك نآل هانتم

 كلاذلاو علا ءلع دعاسب هنأ الإ ظفللا اذبب ىضرال, ناك ناو وهو ء هل ةباال دعب مصخلا

 طظافلالا ىف ةحاشملا لعالا» ناقل ىلع ة ةينبم 0

 نأافإ . كانه ىلاعت هنوك ناكل ةهجلاو 1 ىف الصاح ىلاعت هلالا ناكول «رشاعلا ناهربلاإل :

 زيحلا ىفالصاح هنوكب لولا لطبف نالطاب نامسقلاو « عنمبال رإ كاع ا مسج لوصح نم عنمي

 ناك . كانهرخآ مسج لوصح نم اعنام كانه هنوك ناكامل هنألف «لوآلا مسقلا داسف امأ)--

 لوصح نم اغنام ةهجلاو زيملا ىف ادتمت ازيحتم امجح هنوك ىف ماسجالا رئاسل ايواس» ىلاعت وه

 ماسجالا رئاس نيبو هنيب موهفملا كلذ ىف ةاواسملا لوصح تبث اذإو : هيف وه ىذلا زيحلا ىف ةريغ

 : لوآلا : نيهجول لطاب لواآلاو , لصحيال وأ هوجولا رئاس نم ةفلاخم اهنيبو ةنيب لصحب نأ امان

 هوجولارئاس نمةفلاخلاو ء هوجولا ضعب نمماسجالا تاوذنيب وىلاعت هتاذنيب ةكراشملا تاص> اذإ هنأ

 « نيرابتعالا نيىذه ىم ةبكم ىلاعت ىرابااتاذن وكت ذئنيح و « ةفلاخما هب ملا رئاغم ةكراشملا هبامناك

 وشو 0 . فلخ اذه هتاذل دوجولا نكمت هتاذل دوجولا بجاوف نكمي بك ضلك نأ خيعانللددقو

 نوكي نأ امإو . ةفلاخلا هب امل الحم نوكي نأ امإ . دادتمالاو دسعبلا ةعيبط وهو ةكراتشملا هيامينأ

 هب 00- نأ وهو لوذلا امأا .هق الاغا الوردل لخمدالاا هنإ :للاق نأنامإ ون !هنيف.الاح



 ٠م ةيآآلا «شرعلا لع ىوتسا مث ىلاعت هلوف

 ماسجاألا لك ثودح ىلع ةلالدلا ةماقإ هنكميال ؛لوقلا اذه. لئاقلاو ٠ ماسجألا ثودح ليلد

 . ملعأ هللاو . رفكلا بجوي اذه زيوجت نأ ىلع انوقفاو ةيماركلاو : نوكسااو ةكرحلاقيرطب
 بسحب هيلا ًاراشم ناكل ةهجلاو زيحلا ىف الصاح ىلاعت ىرابلا ناك ول (سداسلا ناهربلا)

 .اةمسقلا لش نأ امإو هوجولا نش هجلوي ةكسقلا لاشالا نأ امان كادك< تاكا ةلكر (0لا

 ؛ةتبلا ةيرادقملا ةمسقلا لبقيال هنأ عم « سحلا بسحب هيلاراشي نأ نكمي ىلاعت هنإ :انلق ناف

 اذهو « ةراقحلاو رغصلا ةياغ ىف كلذ ناكف « مسقنيال ًادرف ًارهوجو « مسقنتال ةطقن كلذ ناك

 ىلاعت هنوك نوركشي ةبجلا ف ىلاعت هنوك نوركش نيذلا نآل كلذو « ءالقعلا عيمج عامجأب لطاب

 هرج لثم.ةراقللا ):ردضلا اف. ىلادعت هن وك نووركتي هبا .ىأ ىلاتعت .هنوك كوتا ندلاو اكلك

 : لاقي نأ لقعيال للف «كلذ زاج ولف ًاضيأو . لطاب ءالفعلا عامجاب اذه نأ تبثف , أزجتيال ىذلا

 لك نأ مولعمو ؟ ةلمم وأ « ةلق بنذب ةقصالم ةرذ وأ . ةربإ سأر نم ءزج فلأ نم ءزج ملاعلا هلإ

 . هنع ىلاعت هللا هيزنت بجوب لقعلا حيرص ناف . ءايشالا هذه لثم ىلإ ىضفي لوق

 لكو ةكم هتاذف : كلذك ناكام لك : لوقنف . ةمسقلا لبقي هنأ وهو (ىاثلا مسقلا امأو)

 هلالا ىلع كلذو « رثؤملاو دجوملا ىلإ رقتفم وهف هتاذإ نكحم: لكو « هناذل نكمب وهف بك مع

 . لاحم هتاذل بجاولا

 لكو مسقنموهف سحلا بسحب اهيلا ًاراشم اهسفنب ةمئاق تاذ لك: لوقت نأ 4« عباساا ناهربلا ))

 لب هتاذل انكم ناوكيال اف... نكموهذ سلا بدعاهلا راشم ايست ةمئاق تاذ لكف نكم مسقنم

 . سملا بسحب هيلا ًاراشم هنوك عنتما هتاذل ًابجاو ناك

 نوكينأو دبالف سما بسحب اهيلا راشم سفنلاب ةمئاق تاذلك نآللف «ىلوألا ةمدقملا امأإ)
 . مسقنم وهف كلذك وهام لكورهراست تنال [راخم 2.

 لكو هئازجأ نم دحاو لك ىلإ رتفي هناف نكمم مسقنم لك نأ ىهو (ة يناثلا ةمدقملا امأو9)

 . هناذل نكموبف هريغ ىلإ رقتفملكو ؛ هريغىلإ رقتفهوهف مسقنملكو « هريغ هلا رج

 . درفلا رهوجلا ىننب متت امإ ليلدلا اذه تامدقم نم ىلوألا ةمدقملا نأ ملعاو

 هلآيواسموأ شرعلانم مظعأ نوكي نأ امإ ناكل زيحىف ىلاعت هنوك تبثول 4 نماثلاناهربلا)
 ودقلل نام ناوكي, .شرعلا ىواسي هم ,ىذلا زدقلا نال !امسقنم ناكلووآلا,ناكنإف هني رتصأ نأ
 مسقنم مسقنملل ىواسملاو مسقنم شرعلا نال امسقنم ناك ىناثلا نكنإو شرعلا ىلع لضفي ىذلا

 اندنع امأ . ةمالا عامجاب لطاب كلذو هنم مظعأ شرعلا نوكي نأ مزلي ذئنيخ . ثلاثلا ناكنإو

 »: -1١4رخف «|
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 ةصتلاعت هللا تاذ ناكولف' اذه تيم اذا . زنا كلذل الغاش هنوك ىف ىقك دقف ناكءىث ىأ لب

 . ىلاعت هللا تاذنزع هققحت ًاينغ زيحلا كلذ ناكو ؛ زيا كلذ ىلإ ةرقتفم هتاذ تناكل زيحو ةهجب

 امتاذىف ةرقتفم ىلاعت هللا تاذ لاقي نأو هريغ نعىنغ هتاذا بجاو زيخلا : لاقي نأ مزلذيحو

 . هتأذل دوجولا بجاو ىلاعت هلالا : الوقف حدي كلذو اهريغب ةمجاو

 « هيلا ةجاتحوهبلا ةرقتفم ىلاعت هللات اذ لاقي ىتح دوجومم اب سيل ةهجلاو زيحلا : ليقناف

 زيمت امناف قوف ةهجب ةصتخم ىلاعت هللاتاذ نإ لاقي نأ ريدقتب نآل ًاعطق لطاب اذه : لوقتف

 نأ ل قعي فيك سحلا بس زايتهالا هيف لصحامو تاهجلا رئاسنيبو ةهجلا كلت نيب سحلا بسحب

 لوصح بجويك ذو تاسوسحما لكىف هلثم زاجل كلذ زاج ولو ؟ فرص ىننو ضحب مدعدنإ لاي
 ؛ لماع دال ادار كارد مدرك قاقعلا

 ةيلاوااللا لاو ةهطاأر زيفلاب اسم هناك عنتمي ىلاعت هنأ ريرقت ىف (سماخلا ناهربلا)

 دحاو موهقم موهفملا اذهنأ دهشي لقعلا رصو :؛ فرصلا ءالخلاو ء ضحلا غارفلا الإهل ىنعمال

 . ةيهاملا مامت ىف ةيواستم اهرسأب زايحالا تناككلذك مالا ناكاذإو . ةتبلا هيف فالتخاال

 !الاع كاذفأ# لاح انهو: امنع ناكل ءترنح اضع لاغت هلالا'ناكول :'لوقنف اذهتبث اذإو

 1 اال كاد لتعاون هن اسما اهرخأب اهنأ بتال اعالا نأ + ةقرالملا ناو

 وقنا راع لءاقل الدف قاكامأ ليو وقلاا كلانبا هططح ًاطصتع نأ لجال ءادب ةصاضتخاا ناكل

 فرات ةجتما ناد: كاك اذافأ 4 اند قرع ازاملاب هتلا [تاذ/ ضاصتخا اوك« نأ توف: كد

 رع لا نأو هذهاش قع نيو 7 تدع نيا ق لوصتلا نأ كرئاو ”زدلا قف كودخلا

 ناكالاحم اذه ناكاملو « ًاثدحم ناكل زيحلا ىف الصاح ناكول هنأب عطقلا مزل « ثدحم وهف ثدحلا

 . الاحم ًاضيأ كلذ

 هللا تاذ لاقي نأ زوجال ملف ؛ لفس اهضعبو ولع اهضعب نأ بسح ةفلتخم زايحالا : اولاق ناف

 الفلس اضعبو : ولع تاهجلا كلتا نضعب.نوك نآأل ؛ لظان اذه : لوقف: ؟ واع .ةهجب ةضتخع ىلاعت

 هثودح لبق ناك ,ًاثدحم ىلاعلا اذه ناكاسلف : ملاعلا اذه دوجو ىلإ ةبسنلاب الإ ٠ لصحتال ؛ ا

 ذئنيخ « كلذك مالا ناكاذإو ء ضحلا ءالخلاالإ سيل لب ءراسي الو نيمي الو لفس الو واعال
 زايحالا ضعبب ةصتخم ىلاعت هللا تاذ نأب لوقلا زاج ول ًاضيأو « همامب روكذملا مازلالا دودي
 ىلع زايحالا ضعبب صتخا ماسجالا ضعب نإ : لاقي نأ ًاضيأ لقعيال ملف ؟ بوجولا ليبس ىلع
 هيف ىرحي الف  نوكسلاو ةكرحلل الباق تنوكيال مسا كلذف . ريدقتلا اذه ىلعو ؟ بوجولا لبس



 1 ةيآلا «شرعل ١ ىلع ىوتسا مثإ» ىلاعت هلوف

 705م اودع هسقنف ةلن ركب نأ بحاسي يلافاخل ارا, ادا زل

 ةروبشملا ؛ ةريثكلا لئالدال لاح كلذو ؛ نيدعبلا لخادت مزاي ذئتيحو . هيف هلوصح عنتمال الإو

 ذثيحو « نيملزأ ةهجلاوزيحلا نوك ايلزأ اميدق ىلاعت ىرابلا نوك ند مزايفاضيأو ؛ بابلا اذه ىف

 . لطاب ءالقعلا رثك أعامجاب كلذو : ىلاعت هللا ىوسهسفنب ماقدوجوملزآألا ف لصحدةنوكينأمزلي

 « فرص مدعو « ضحم ىف : مدعلا نأ : امهدحأ : ناي نم رود نان مسقلا داسف ناب اكو

 ةهج ىف الصاح ناك ١! لك نأ : امهناثو . هريغل ةبجو هريغل افرظ هنوك عنتما كاذك ناك امو

 اراشم ضحلا مدعلا نو 171 اضخم اهدع ةبجلا كلت تناكولف ؛ هربغ ةبج نع سهلا ىف ةزاتمم هتبجخ

 نيذه دحأ ىلإ ىضفاأل ةبجو زيح ىف الصاح ناك ول ىلاعت هنأ تبثف « لطاب كلذو « سحلاب هيلإ

 . الطاب هءلوقلا نوكي نأ ب جوف « نيلطابلا نيمسقلا

 . ةهجلاو زيحلا ىف لصاح مسجلا : مكلوق ىف كيلع دراو اضيأ اذهف : لبق ناف

 تاذ نرركم منيح ندحلا دلصأ نيج اللد ازيحمسجلل تبثنال قيرطلا اذه ىلع نحن : لوقنف

 حطسلل ساملا ى واحلا مسجلا ن طالا حطسلا نع ةرابع ناكملا لب ؛ هيف ةيراسو هيف ةذفان مسجلا

 ا اذهطقسف ٠ 0 هللا قح ىف قافتالاب لاحىنعملا اذهو ؛ ىوحلا مسجلا نم رهاظلا

 اكل ؛ ةهجلاو زيحلاب اصتخمن وكي ثيحب الإ ىلاعتىرابلا دوجو عتتما ول «عبارلا ناهربلا )ل

 هنأ جتني هتاذإ نكمم وهف كاذك ناك ١ لكو « ريغلا ىلإ اهدوجوو ابحت ىف ةرقتفم ىرابلا تاذ

 لوقلا ناكالا اذه ناك امو « هتاذل انكم هنوك مزل : زيحلاو ةبجلا ىف الإ ىرابلا دوجو عنتما ول

 . الاحم زبجلا ىف هلوصح بوجوب

 ةهجلاو زيلاباصت ناك اذإ الإ « ىلاعت هللا تاذ] وصح عنتم| امل ةثأوظ «لوالا ماقملا ناب ال

 ىف ةرقتفم ىلاعت هللا تاذ نوكت ذي « ىلاعت هللا تاذارياغمممأ ةهجلاو زيا نأ كشال : لوقنف

 بجاولانأ : هيلعليلدلاو . هتاذل انكم ناك« هرااغيام ىلإ هققحتر ةتفاام لو « اهرياغي رمأ ىلإ اهققحت

 ولف «همدع هريغ مدعنممزلي ىذلاوهريغلاىلإ رقتفملاو , همدع هريغ مدعنم مزايال ىذلاوه هتاذل

 ول ىلاعت هنأ تبنف . لاحم وهو « ناضيقنلا هيلع قدصي نأ مزل ربغلا ىلإ ارقتفم هتاذأ بجاولا ناك

 .. لاكم كلذو . هتاذل ًابجاوال  هتاذل انكم ناكل زدملا ىف هلوصح بجو

 تبثي نمدنعامأ . ةبجلاو زيحلا ىلإ جاتمم نكمملانأوه : ةجحلا هذه ريرقتىف «ىاثلا هجولاو ل

 نإو هنآل الف ءالخلاىفني نمدنعامأو ؛ نكملا مدع عم ررقتت ةهجلاو زيحلا نأ كش الف . ءالخلا

 « نيعم نكمتمنم ةهجلاكلتل دبالهنأب لوقيال هنأالإ . ةهجلا ف لصح نكمتم نمدبال هنأ ًادقتعم ناك



 ةيآلا «شرعلا ىلع ىوتسا مد ىلاعت هلوق نال

 0161 ىلا, امد للتح لف ةحاولا فكاذلا» نوكت دقشل هك نا 7 خلا يف

 ؟ةدلحاو ةططد ةريثك ازاتحأأ' ىف دحاولا مسجلا لوصح اضي أ لقعيال لف كلذ لمع نإو « ةريثك

 ا اذح لطخلا ىدلا »قل 2 قرف لصطل ىدلاءىتلا#لبق»نإ اهأاو ! :لقعلا ةماذ قلاع وهو

 ا 1 لانكا ااذ ىف ع تلاوأ تكرتلا 8 0 كت

 ناك ام لك : لوقنف . تابجلا لك نم هاما لافت هنأ“ لاقي نأ وهو (ىناثلا مسق امأو)

 رادقملاب هصاصتخا ناك كإذك ناك ام لكو « لقعلا ةمدب ىف ناصقنلاو ةدايزلل " وهف كلذك

 " ل1 ناوكك نأ زاك ناف اضيأزور ؛ تدع قبف كلافكا ناك اه 15و صصص ضصيصخت لجل « نيعللا

 . سمشلا وه ملاعلا قلاخ : لاقي نأ لقعيال ملف ؛ملاعلل العاف ًايلزأ ًاميدق بناوجلا لك نم دودحلا

 فاك م ركخاا كذا ءاركا كك رك فريقا وأ

 رئاس نم هانتمريغو « بناوجلا ضعب حرم هانتاوأ# لاه ناقد (ثكلاثلا مسقلا اهأوإ

 ريغ انهاتم هتوك هيلع قدص 'ىذلا ا نأ : اهدحأ : هوجو نم.لطاب اضيأ اذهف «؛ فاوجلا

 هنوك مزل رياغتلالصح اذاو . لاحم وهو اعم ناضيقنلا قدصل الإو « هانتم ريغ هنوك هيلع قدصام

 هنوكب هيلع لقعلا قدص ىذلا فاجلا 0 اهناثو. ضاغبالاو؛ ادجاللا نم ابك رم ىلاعت

 نأ امإ و: !هانتم نيعا يزكي هيلع" لقعلا | قلص ىذلا كناجللا اي ناشم  زوكت نأ مز! [فاكم

 دحاو ىلع حصام لك ةيهاملا مامت ىف ةيواسنملا ءايشاللا نال ؛ لطاب لوآلاو ؛كلذك نوكيال

 بناجلاو « ايهانتمريصي نأ نكمي هانتم ريغوه ىذلا بناجلاف : كا ذك ناكاذاو , قابلا ىلع حص اهنم

 ةدايرلاو كاوبدلااو وعلا ناك 'كلاتك "رماللا ناك ىتمو « هانتم ريغ ريصي نأ 'نكع' هانتنت وه ىذلا

 محدقلا هلالا ىلع كلذو ؛ ثدحم وهف كلذك ناكام لكو « انكمت هتاذ لعقزغلاو قرفتلاو ناصقنلاو

 تايطل رك نان اتابع نوكي انا ءامإ ناكل « يل اوؤلا: ف دلضاح ناك ول للان هنأ تنقش لا

 انا 2 اما اول تايم كلر نم اهاعم ناك وأ تابحللا الك نما انهانتم ناوك نأ اَمِإَو

 زيحلا ىف الصاح ىلاعت هنوكب لولا لوقن نأ بجوف « ةلطاب ةثالثلا ماسقالا نأ تدثف ؛ تاهجلا

 ' نا هيلا

 ةهجلاب ىمسملا رمآلا ناكل « ةبجلاو ناكملا ىف الصاح ىلاعت ىرابلا ناكول « ثلاثلا ناهربلاو ١)

 ١ ل ركل ناك ؟نالطأ ناسقلاو كل دك ناوك ل نآامإ و“ ءاهنلإ اراشم'ادوجتوم نكي نأ اذإ

 «”ةاللاب هيلا: ذملا قلك اش لاتكت

 ذئنيخ « هيلإ ًاراشم ادوجوم ةبجلاو زيسحلاب ىمسملا ناك ول هنآللف : لوألا مسقلا داسف نايبامأ



 0 ةيآلا «شرعلا ىلع ىوتسا مثد ىلاعت هلوق

 اهيف عدو و الن ءايشألا هذه قا فيج كاب حك ) كشر هءلعو هنردق لاك غلب ىذلاره

 : ةمحرلاو ةردقلاو ةمكملا هذبب فوصوم برم هل ناك نمو : تاريخلا عاونأو عفانملا فانصأ

 مث ؟ تاداعسلا ليصحت ىف هريغ ىل ا لوعياو أ[ تاريسلا ب بلط ىف هرخالا عشنا عيا فيكف

 اكليل هنأ هو 1 يس مكبر وه لاق لب هديبع م نأ لقي مل هناف ىرخأ ةقيقد ةيآلا ىف

 ,« ناشحإلاو: لضفلا ةرثك و بةيآرتلا رشم رك ا هذه ىف هسفن ىعس انياأ هسفن بسن

 ؟هريغ ةدابعب لغتشينأ هب قيل يكف ءلضفلاو ةمحرلاهذه ةرثك عم برم هل ناكنم لوي هنأاكف

 أرقتسم هنوك هنم دارملا نوكي نأ نكمي ال هنأ لعاف «شرعلا ىلع ىوتسا مل ىلاعت هلوق امأ

 ناكول هنأ : اهوأ : رومأف ةيلقعلا امأ . ةيلقن هوجوو ؛ ةيلقع هوجو هداسف ىلع لدي وأ شرعلا ىلع

 هتاذىف الخادشرعلا نوك مزلالاو ايهانتم شرعلا لب ىذلا بناجلا نم ناكل شرعلا ىلع ارقتسم

 ةرذبةبم ضقنأ وأ هه دز ريصي نأ عنمي ال هنأب ىضقي لقعلا ناف ايهانتم ناكام لكو ؛« لاح وهو

 ةلباق هتاذ تناكل بناوجلا ضعب نم ايهانتم ىلاعت ىرابلا ناكولف « ىرورض زاوجلا اذهب ملعلاو

 صصخم صيصختل نيعملا رادقملا كلذ هصاصتخا ناك كلذك ناك ام لكو « ناصقنلاو ةدايزلل

 اجلا نم ناكل شرعلا ىل اع ناك وأ ىلاعت هنأ تبثف « ثدحم وهف كلذدك ناك ام لكو ء ردةهريدقتو ٠

 ا بحب شرعلاى بع هنوكف لاح اذهو اثدحم ناكل كاذك ناك ولو « ايهانتم شرعلا لب /-

 نوكينأ اَمِإَو « تاهجلا لك نم هانتم نيغنوكت نأ. امإ ناكل ةهجوناكم ىف ناك ول: اهناثو أ

 لوةلاف لطانالكلاو شكننلا نود اخاهللا ضعت قء اهانشم نركب نأ اه] و هحابجلا لك ع

 انطق” لظاب ويحلل :ناكملا ف هلوك

 ؛ ةيولعلاو ةيلفسلا ماسجألا عيم ةطلاخم هتاذ نوكتت نأ مزلي هنأ (لوآألا مسقلا داسف نايبرإ

 ةاركقب نيدعتلا 0 ىلعف 8 أو: هنع هللا ىلاعت و( تاطاحّتلا و تارووذاعلا ةفلاخع نراك فأر

 .هتاذ ىف ةلاح اضيأ| ىضرالا نوكت ور: هاذ قرتلاح كارلا

 زها ىذلا ىثلا نيعاوه نروك نأ ام تاومسلا 'لعروه ىتنإ] 1 ىتلا : لورق اذه كك

 نم دحاو لحىف نيتااح نيضراألاو تاومسلا نوك مزل لوألا ناك ناف ؛ هريغ وأ نيضرأللا لحم
 : رخآلا نع ازاتمم امهدحأ نكي مل « دحاو لحم ىف الح نيلاح لكو : الصأ امهلحم نيب زايتما ريغ

 مل : ىتاثلا ناك نإو « لطاب كلذو « تاذلا ىف نيضرألا نع زاتمتال تاومسلا : لاقي نأ مزلف

 هللا تاذ نأ: وهو :.كلاثلا و: لاخوفو ضاعباألاو ءارجاألا نم ةكرع لاك هللا حا ن

 وه ”قوف لصخ ىذلا قتلا : لاقي نأ اماف,, تاهجلاو نايحالا عيمج ىف ةاصاح تناك اذإ ىلاعت



 5 آلا« مايأةتسىف اتا تاروقساا قلع ىقلإ هللا بدنإ ةلاتانت ةيع

 لصاوتلاو بقاعتلا ىلع ءايشالا تثدح اذإ امأ . قافتالا ليبس ىلع عقو امنِإ كاذ نا 2
 ثدحم ثادحاب ةعقاو اهنوك ىلع ةلالدلا ف ىوقأ كلذ ناك ةمكحلاو ةحلصملل ةقباطم اهنوك عم

 ١ . محر ميلع رداقو ؛ ميكح مدق

 ضرالاو تاومسلا قلخي مث الوأ لقاعلا قلخي ىلاعت هنأ ليلدلاب تبث دق هنأ (ىناثلا هجولاإ)

 « ىلاوتلاو بقاعتلا ىلع رخآ ءىث ثودح نيحو ةعاس لكىف دهاش اذإ لقاعلا كلذ نإ مث « هدعب

 ناكف ؛ ةظحل دعب ةظحل ليلدلا اذه روهظ هلقع ىلع رركتي هنآل . هتريصبو هملعل ىوقأ كلذ ناك

 . نيقيلا ةدافإ ىف ىوقأ كلذ

 )| اسلا ليف هزل هذه ىف ضراذلاو تاومسلا ؟ذ نأ هياوخ «عبارلالاوسلا امأو)

 تاومسلاقلخ ىذلا هللا) لاقف تايآلارئاس ىف تاقواخلا رئاسرك ذ ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو ءامهنيب ام

 لاقو (عيفش الو ىلو نم هنود نم كل ام شرعلا ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس ىف امهنيب امو ضرأألاو

 تاومسلاقلخ ىذلا اريبخ هدابع بونذب هب كو هدمحب حبسو تومي ال ىذلا ىحلا ىلع لكوتو)

 (مايأ ةتس ف امهنيي امو ضرالاو تاومسلا انقلخ دقلؤ) لاقو (امهنيب امو ضرألاو

 ةتس رادقم ف ضراألاو تاومسلا قاخ ىلاعت هنأ دارملا نأ هباوخ (سماخلا لاؤسلا امأو)

 هنآل ايندلا ىف ىثعلاو ةركبلا رادقم ىلع دارملاو (ايشعو ةركب اهف مهقزر مل) هلوقك وهو مايأ

 .رامن الو مث ليل ال
 داحيإ ىلع لوم (رصبلاب حيلك ةدحاوالإ ان.مأ امو) هلوق نأ هباوخ «سداسلا لاؤسلا امأوإل

 دوجوملا مادعإو ةدحاولا تاذلا داجنا نآل ءاهنم دحاو لك مادعإ لعو تاوذلا نم دحاو لك

 لصحم ال كاذف ةدملاو لاهمالا امأو ء ةدحاو ةعفد الإ هلصحت نكمي الذ توافتلا لبقي ال دحاولا

 .ةدملا ىفالإ

 هثدحأول ىلاعت هنآ دراو ريغ وهف « مايأ ةتسب ةدملا هذه ريدقت وهو «عباسلا لاؤسلا امأوإ)

 وهو ء« ميظع فرش ةعبسلا ددعل مهضعب لاق اضي ألو 0 لآ ملا كلذ داكل نايولا احا ارادت ف

 ةتسلا مايأللاف : اولاق اذه تبث اذإو «نيرشعلاو عباسلا ةليل ىه ردقلا ةليل نأ ريرقت ىف روكذم

 لاكلا لصح قيرطلا اذهبو ؛ توكلملاو كللملا لاك لوصح ىف عباسلا مويلاو ملاعلا قيلخت ىف

 . ىمتنا ةعبسلا مايالا ىف

 تاومسلاقلخ ىذلاهتلا مكبر نإ) لاقدنألءالقعلل ةميظعةراشب ةيآلاهذه ىف (ةعبارلا ةلأسملا)

 تاهوركملا مكذععفديو تاريخلا مكيلالصوبو مكنأش حاصيو كيري يذلا نأ ينعملاو (ضرألاو



 هاه ةيآلا «مايأ هني ضال كاوتحلا قاخ ىذا ادقلا بر ناد ىلاعتهلوق

 هلوةل ضقانملاكاذهو (رصبلا حملك ةدحاو الإ انرمأ امو) لاق ىلاعت هنأ (سداسلا لاؤسلاول

 (مايأ ةتس ىف ضرالاو تاومسلا قاخ)

 ىف ةمكملا اف « ةيخارتم ةدم ىف ضرألاو تاومسلا قلخ ىلاعت هنأ .(عباسلا لاؤسلاو إل

 ىلاعت هنأل ء حضاو لهسلكلا ىف رمألاف انبهذم ىلع امأ : لوقنف ؟ ةتسلا مايالاب اهطبضو اهدييقت

 ةلع الو هعنص ءىث لكو ٠ رومألا نم رمأ ىف هيلع ضارتعا الو « ديريام حبو ءاشيام لعفي

 : لوقت مْ . هعنصل

 ةتسفضراآلاوتاومسلاقلخهنأ ةاروتلالوأ فركذ هناحبس هنأ هباوج «لوالالاؤسلا امأ إل

 اولغتشتاللوقي هناحبس هناكف مهنمكلذ اوعمس مهنأ رهاظلاو دوهيلا نوطلاخي اوناك ب رعلاو ؛ مايأ

 ثنا رهادلا ولجت عدلا اوه هنأ نماثلا دامك ف متععس ىذلا وه مكبر ناف 2 و ناتو 1 كاس

 يا ذء ةياغ لع ضراألاو

 داجبإ ىلع ارداق ناكناو ىلاعتو هناحبس هنأ هنم دوصقملا نأ هباوخ 4 ثلاثلا لاوسلا امأ وز

 دوجولاىف هلخديالف . ًأردقم اتقوو ادودحم ادح ءىث لكل لعج هنكل ةدحاو ةعفد ءايشالا عينج

 لاصنإ ىلعو ؛ لاحلا ىف نيعيطملا ىلإ باوثلا لاصيإ ىلع ارداق ناكناو وهف ؛ هجولا كلذ ىلع الإ
 لجالل سيل ريخأتلا اذهف : ردقم مولعم لجأ ىلإ امهرخؤي هنأ الإ « لالا ىف نيبنذملا ىلإ باقعلا

 :هضرتش لف ةمشما يامل نيعم تقوي كن 5 نصحتشسإلا تك ليا ةاعلا  لمغأ ىلا

 مايأ ةتس ىف امهنيب امو ضرالاو تاومسلا انقلخ دقلو) ق ةروس ىف ىلاعت هلوق اذه ىلع لديو

 ٌدشأم نرقنم مبلبق انكلهأ 5و) اذه لبق لاق نأ دعب (نولوي ام ىلع ربصاف بوغل نم اسم امو

 ىو عمسلا قلأ وأ بلق هل ناك نمل ىركذل كلذ ىف نإ صيح نم له دالبلا ىف اوبقنف اشطإ مهنم

 كتم نم اشطنا غوقأ ناك نم هتاسن آل نيبدكتملاروأ هي نيك شما نما كلع] قانا مهربخأف (ةيبذ

 ةتسو انبي انو ضراإلاو تاومنلا قاخ 6 ةخلضللا نمر ةيفااقملا الروم ليما ذنأ الإ ١ اكل

 ماعلا قاخ ام:إ ىلاعت هنأ قيرطلا اذه نيب املو :لاهمالا ىف هقحل بوغل لجأل ال ةلصتم مانأ

 مه لجعتست الو بيذكتااو كرشلا نم (نولوةيام ىلعربصاف) هدعب لاق اليلق اليلق نكل ةعفد ال

 لاح هنأ نما نوزسفملا هلو ام تمت اذهو .ءهيلا اللا نْضوَمَو [لاكت هلا لع كو ل كاد

 فئكملا لمحل نأ لجالو أميف ربصلاو رومألا ىف قفرلا هدابع ملعيل مايأ ةتس ىف ملاعلا قلخ امإ

 :" نيرخآ نيهجو هيف ركذ نم ءاملعلا نمو . ليطعتلاو لامهالا لع باَقعلاو باوثلارخأت

 رطخب هلعلف ثادحاالا قيرط عطقتا مث ةدحاو ةعفد ثدحأ اذإ ءيثلا نأ «لوالا هجولا)



 ةيآلا«مايأ ةتسف ضراألاو تاومسلاقالخىذلا هللاكبر ناد ىلاعتهلوق 20غ

 نوكسلاو ةكرحلا نع ولختال ماسجالا هذه نأ : اهنماثو . راتخما رداقلا عناصلا ىلإ ةجاحلا ىلع لديو

 هن ودح لصح دقف ثدخح لكو 8 ةثدحم ماسج الأ هذهف 2 ثدحي وهف ثدحملا نءولخنالامو 2 نان لع امهو

 ماسجالا نأ : ابعساتو . راتخلا رداقلا عناصلا نم هل دبالو ريدقتو قاخ كلذو  نيعم تقو ىف

 تافصلاب آلا ضعبلاو . بك اوكوتاوعم تناكابلج ال ىلا تافضلاب اهنضعب صاصتخاف ةلئايتم

 ل 1 كلير ءارتاجا د دارك نو ديال ا نانزنوأ ماوه ىأ ام وأ .ءاضوأ تناك ايلجأل ىلا

 نيب روكذملا زايتمالا لصح اكهنأ : اهرشاعو . بولطملا وهو صصخم صيصختو ردقم ردقتب الإ

 "اللا نر كرافالا نإ راك اركلا نييزابتمألا اذهلثم اضيأ لصح دّتف يصانعلاو كالذإلا

 لعافلا ىلإ راقتفالا ىلع لدي كلذو ؛ بك اوكلا نم دحاو لك نيب زايتمالا اذه لثم لصح لب

 « اتخحملا ر.اقلا

 لك نأب عطقلا بجو ةلثاهتم ماسجالا نأ ىلع انالد اذاف « ريدسقتلا نع ةرابع قلخلا نأ لعاو

 كلذك مالا ناك اذإو « ماسجالا رئاسل نكمب ةفصلا كلت لوصح ناف : نيعم مدجل لش هدف

 هناحبس هلوق تحت الخاد ناكف اريدقتو اقلخ ةنيعملا ةفصلا كلتب نيعملا مسجلا كلذ صاصتخا ناك

 . ملعأ هللاو (ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا هللا مكر نإ)

 هلعج نكميال مايأ ةتس ىف ةقولخءايشالا هذه نوك : لوقيف لأسي نأ لئاسل 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 دوجو ىلع تاثدحملا هذه ةلالد هجو نأ : لوألا : هوجو نم هنايب و ؟ عناصلا تايثا ىلع اليلد

 دحاو موي ىف وأ مايأ ةتس ىف ثودحلا كلذ عوقو اماف امهعومج وأ اهناكمإ وأ اهثودح وه عناصلا

 اذإو «زئاج لاو>الا عيمج ىلع ثودحلا نأ ىلع لدي لمعلا نا : ىناثلاو . ةتبلا كلذ ىف هل رثأ الف

 كلذو ؛ قداص ريخيرابخأب الإ مايأ ةتسىف عقو ثودحلا اذه ناب مزجلا نكم ال ذئنيخ كلذك ناك

 مزا عناصلا تايثإ ىف ةمدقم ةمدقملا هذه انلعج ولف « راتخلا لعافلا هلالا دوجوب ملعلا ٍلع فوقوم

 نم ملعلاو ةردقلا لاك ىلع ل] دكار ةففد ضرالاو تاودسلا ف دج نإ: فتلاثلا و روذلا

 . مايا ةتس ىف اهودح

 20 فرايقل- امع) لاعت هنأ ؟ د ىف. ةزئافلاام : لوقتف ةثلثلا هج ولا نم هانرك دام تنئماذإ

 ركذ ىلع انهه رصتقا هنا ىف ببسلاام هنأ : عبارلاو ؟ عناصلا دوجو ىلع لديام ركذ تايثا ىف مايأ

 ؟ ءايشالا رئاس قلخ ركذي مو ء« ضرالاو تاومسلا
 سمشلاقلخ لبقف اممورغو سمشلا عولط ببسب ةليللا نع زاتميامإ مويلا (سماخلالاؤسلا)

 ؟ مايالا لوصح لقعي فيك رمقلاو



 هبال ةيآلا«مايأ ةتسف ضرألاو تاومسلاقاخىذلا هللاكبر نإو ىلاعتهلوق

 لقعلا نأ عمنيعم رادقمبامهتاوذريدقت : اهلوأ : ةريثك اهوجو لمتح ريدقتلا كلذو ؛ امهلاو>أ نم

 نأو لال نيغملا هراذقمب 'امبنم' دحا ]و' لك 'نضالطتخاف + نتاج اةنما ضن الا و اهم لير االا نأ قفل

 . راتخا لعافلا ىلإ ضرالاو تاومسلا قلخ راقتفا لع لدن كلذو ء ضصخم صصختب نوكي

 «لاح ىلإ لاح نم لاقتنا ةكرحلا نآل « لاحم لزآلا ىف ةكرحتم ماسجأللا هذه نوك نأ : اهناثو

 نيبو ةكرحلا نيب عمج ا ناكف ةيقوبسملا فاني لزآلاو « ىرخأ ةلاحب ةقوبسم اهنوك بحي ةكرحلاف

 لا لارا

 ىف ةمودُكم تناكابتا ود نأ "لاف نأ" امأ تت ردك كمال كانه“ ل دف اذه ك1

 مث « لزآلا ىف ةنك اس ةفقاو تناك اهنكل ةدوجوم تناك ناو اهنآ : لاقي وأ تدجو مث لزألا

 عم نيعم تقو ىف دوجولاو ثودحلاب تأدتبا تاكرحلا كلتف نيريدقتلا ىلعو « ةكرحلاب تأدتبا

 تاكرملا كلث ءادتا صاصتخا ناك كلاذك لاك اذإار , دكر تفرلا كلَ لف نو

 رداق صصخم صيصختب الإ صاصتخالا كلذ لصحالو : اقلخو اريدقت ةنيعملا تاقوالا كلتب

 ديالو ."ةريعص ءازجأ نكس رضاتملاو يكااركلا راك دافالا ءارخأ نأ 10005 را

 ابحوطس ىلع تصح اهضعبو مارجالا كلت لخاد ىف تلصح ءازجالا كلت ضعب نإ : لاقي نأو

 نكي نأو دبأل نيعملا هتضوو نيعملا هزاك ءارجالا كلنا ف هدو 6 لرش كا

 بك اوكلا ضعب و « ضعي نم لغأ كالفالا صعب نأ ؛اهتنارو رات ار داعلا ٌصضخلا نه طل

 نوكي نأو دبال نيعملا هعض و امينم حا 8 ضاصتخاف (٠ نيطقلا ىف ا( صتلار هس ن2

 © ةصوصخم ةهج ىلإ كرحتم كآلفألا نمادخاو لك نأ: اسشاحر اكعد نصصخ ش2

 ىلع لديو ريدقتو قلخ اضيأ كلذو . ةعرسلاو ءطبلا نم صوصخ نيعم رادقمب ةصاخم ةكرحو

 ةدوك لثم ضوصخم نواب صتخي بك اركلا نءادحا و ل نأ : ايسداس و ١ دداقلا صصخا

 ؛ دراطع ةرفصو «؛ةرهزلا قارشإو « سمشلا ءايضو' خيرملا ةرمحو ؛ ىرتشملا ةيردو « لحز

 نيعملا هنولب امنم دحاو لك صاصتخا ناكف . ةيهاملا مامت ىف ةلثامتم ماسجالاو ءرمقلا روهزو

 نم .ةيكسع رصانعلاو كالفالا نأ : اهعباسو . راتخملا لعاملا ىلإ اهَراَقَتقا لع اللدو ارادت اعلَخ

 لكف « اهتاوذ ىف دوج ولا ةنكم ىف دحاَو نم رثك أ نوكياإل درجاولا تحا راو: هاسشلا ١

 نوكت مزلالإو « ءاقبلالاح ىف نوكتال رثؤملا ىلإ ةجاحلاو ؛ رثؤملا ىلإ جاتحم وهف هتاذل انكمب ناكام

 مزايف نيريدقتلا ىلعو ؛ مدعلا نامز ىف وأ ؛ ثودحلا نامز ىف الإ لصحتال ةجاحلا كلتف نئاكلا

 ريدقتو قلخ كلذو نيعم تقوي اصتخم اهثودح ناك ةثدحم تناك ىتمو ةثدحم ءازجاللا هذه نوك

 )مد فخر  ١(



 ةيآلا «مايأأ ةتسفضرالاو تاومسلا قاخ ىذلا هللا 34 رنإ» ىلاعتهلوق 5

 مدلسم سير تك

 2053 رو ب اس سارا ل

 تاَرخَسم 0 را 0 ين هملايا ركل ىئشي 8

 م نيِلاع كراش كرات خال راو لأ هم
 هر

 0050 12 لل ةيآلا ىتعت اجلا لاق نا رصت داو غلاب ليلا اةلطابلا ندر رك رتل

 اولأس كلذلف ةبوتلاو ناميالا ىلع نيرداق فيلكتلا لاح ىف !وناك مهنأ ىلع لدت ةيآلا : لاق

 زاجالو ةدئافدرلا ىف مهل نكي مل ةربجلا هلوقي ؟نيرداق ريغ ايندلا ف اوناكولو اوبوتيو اونمؤيل درلا
 ” كلذ اذا نأ

 ىاثلا مكملا

 ناكول هنأل نوفلكم ةرخآلا لهأ نأ نومعزي نيذلاو ةريجما لوق نالطب ىلع لدت ةبآلا نأ

 « لالا ىف نونمؤيو نوبوتي اوناكلب اهلثم ىلع تقول! ىف ,هو لاح ىلإ درلا | رات كك

 ! ةارخالا لهأ ىلع قاب كي | ىكحام لطيف

 شرعلا ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس ىف ضرالاو تاومسلا قلتن ىذلا هللا مكبر نإ ) ىلاعت هلوق

 ال1 راكلا كلارا هما تام هولا اركفلاو نسنعلاو تتح هيلط) راها ليلا ىتعي

 ةوبنلاو ديحوتلا ىهو « عيرأألا لئاسملا هذه ريدقت ىلع نآرقلا ىمأ رادم نأ انيب نأ معا

 الف ؛ ملعلاو ةردقلاو ديحوتلا تابثإ ىلع داعملا تابثإ رادم از ك1 فلا ءاضملاو داكلاو

 «ىلعلاو « ةردقلا لاكو . دي-وتلا ىلع ةلادلا لئالدلا ركذ ىلإ داعداعلا سمأ ريرقت ىف ىلاعت هللا غلاب

 : لئاسم ةبآلا قو ذاعألأ تايثال اضيأ ةررقمو 3 ديح وتلا ركل ةررقم لئالدلا كلت ريصتل

 ةسدسو سدس ةتسلاو تسلا ىف لصآللا : لاق هنا ثيللانعىدحاولا كح (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 « ءاتلاب فتك او رخآلا ىف امهدححأ مغدأ ابيرق ءاتلاو لادلا جرخم ناك املو «ءات نيسلا ١! لدبأ

 : لعأ هللاو.هيلع لدي هتافرصت عيمجو سادسالا كلذكو « ةسيدس ةتس 5 7 ىف 2 كنأ هيلع
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 6و اهل «هليوأت ىأب موي هليوأت الإ اورظني له» ىلاعت هلوق

 00 2 م ا 2 م مر 6 كرا 02000 2 د

 كفرا نورتعي اوكا يع لضو مهسفنأ اورسح دق

 دق لمت انك ئذلا رع لدم ا ]ال |ركفشفرءاعفش نما م

 «نورتفي اوناكام مهنع لضو
 , ةمحرلاو ةيادهلل بجو! لصفملا باتكلا اذهلازنإ ببسب ةلعلا ةحازإ نيبامل ىلاعت هنأ ملعا

 . عقوتلاو راظننالا ىندمب انهه رظنااو (هليوأت الإ نورظني له) لاقف بذك نم لاح هدعب ني

 ؟ مهراكنإو هل مهدحج عم نورظتنيو نوعقوتي فيك : ليق ناف

 اوناك فإو مهنإًاضيأو هورظتنا ببسلا اذهلف ؛اوفقوتو اوككشت ًاماوقأ ميف لعل : انلق

 (هليوأت الإ) هلوقو « ةلاحمال مهتأت لاوحألا كلت نأ ثيح نم نيرظتنملا ةلزنمب مهنأ الإ نيدحاج

 باوثلا نم لسرلا ةنسلأ ىلع هب اودعوام ةبقاع ديرب باتكلل (هليوأت) هلوق ىف ريمضلا ءارفلا لاق

 بهذ نم ةيآلا هذهب جتحادقو لؤي ءىثلا لآ لوق نم هريص»و ءىثلا عجرم ليواتلاو :تلتسا»

 مويديري (هليوأت ىنأي موي) هلوقو هلاالإ هبفرمألا ةبقاعرلعيام ىأ (هللاالإ هليوأت ملعي امو) هلوق ىلإ
 هانعم (لبقنم هوسننيذلا لوةي) هلوق امأو (لوقي) هلوقب بصن (موب) هلوق : جاجزلالاق ةمايقلا

 هب لمعلا اوكرتىأ (هوسن) د نوكي نأ زوو ؛ هيسن نم ةلزنع هنع ضارعالا ىف اوراص مهنأ

 نيذلا ءال وه نأ ىلاعت نيب م 0 مهموب ءاقل اوسن (؟) هلوق ىف انركذ اماذهو هب ءنامالاو

 ةاسزلادب ةحباج ئدل] نا ا ةأ مهن :| دارللاو (قحلاب انبرلسر تءاجدق) نولوةي ةمايقلاموي أوسن

 انزال" اقع ناك كلذ لك« ب ب ©«تاوثلاو (ةماقلاو : تعبلاوىرشنلا و : كلا تر

 ىف مهسفنأ اوأر امل مهنأ ىلاعت هللا نيبو ء اهونياعو اهودهاش مهنآل ءايشألا هذه ةقيقحي اورقأ

 قيرطالهنإ ىنغملاو (لمعن انك :ئذلا ريغ لمعنف درتوأ انأ اوعفٍشيف ءاعفش نم انل لهز اولا كاذنلا

 عيفش انل عفشي نأ وهو . نيرماللا نيذه دحأ الإ ديدشلا باذعلا نم هيف نحن ام صالخلا لإ اذل

 لمعت انك ام زيغ لمعن ىتح ايندلا ىلإ ىلاثحت هللا اند وأ تاذعلا اذه لوز هعافتلا كل 01

 . ةيصعملا نع الدب هعيطنبو رفكلا نع الدب ىلاعت هللا دحون ىعَل

 هلوق ىف هانركذام لثم هنع انباوجو ؟ سأيلا عموأ ءاجرلا عم مالكلا اذ-ه اولاقأ : لبق ناف

 كلذ نآل نوكيالءهوبلط ىذلا نأ (مهسفنأ اورسخ دق) هلوقب ىلاعتنيبمث (ءاملانم انيلع اوضيفأ)

 . مهسفنأ اورسخ دق مهنأب مهلع هلل كح امل لصح- ول بولطملا

 ايندلا ىف اهودبع ىتلا مانصأألاب اوعفتني مل مهنأ ديزي «نورتفي اوناكام مهنع لضورل لاق مث



 ةيآلا « مع ىلع هاناصف باتكب مثانتج دقل ود ىلاعت هلوق ع

 املا رخ 607 5 ا كرا

 «02 نونمؤي 0 همحرو ىذه مع ىلع هاتلصف باتك -( ب مانت دقو

 ل |(ه روع

 تءاجج دق لبق نم هوس يذلا لوَعي هليدأت 0 0

 01 لس لس © ذآ و 0 5 تا

 انك ىذأ ريغ لمع درت وأ ا اوعّفشي 0 ها

 اولعف اكرانلا ىف مهكرتن ىمن نم ةلماعم مهلماعن ىأ اوسن اي مهاسنن ىنعم نأ (ىناثلا لوقلاو)

 ةئيس ةئيس ءازجو) هلوق ىف ؟ نايسنلاب مهنايسن ءازج هللا ىمسف ةلمجاب و ءانت :انات ارضا 8 ف مه

 تاديدشتلا هذه لكنأ ىلاعت نيب مث . مهمحريالو مهءاعد برجال هنأ نايسنلا اذهنم دارملاو 0
 مهنوكب مهفصو ىلاعت هنأل كلذو . ةببحي ةفيطل ةيآلا ىفو نودحجب انتايآب اوناك منال ناكاسمإ

 ايندلا ةايحلا مهترغ مث ءايناث بعل مث ءالوأ ًاوط مهنيد اوذختا مهنأ ملاح نم نيب مث نيرفاك | وناك

 بح نأ ىلع لدي كلذو ؛ هللا تابآب اودحج مهنأ تاجردلاو لاوحألا هذه ةبقاع راص مث . ًاثلاث

 بح ىدؤيب دقو «( ةئيطخ سك اندلا بح)و مالسلاو ةداكصلا هيلع لاق 6 ةفآ لك أدبم ايندلا

 ” لداسلا او ردككلا علإ اذذلا

 4« نونمؤي موقل ةمحرو ىده مع ىلع هانلصف باتكب مهانئج دقلو ) 0 هلوق

 تاملكلا حرش مث ء فارعاألا لهأو « رانلالهأو « ةنجلا لهأ لاو-أ حرش امل ىلاعت هنأ ملعا

 رذحلا ىلع فلكملل الماح تارظانملا كلت عاب ريصي هجو ىلع ثالثلا قرفلا ءالؤه نيب ةرئادلا

 لاقف هتعفنم ةياهنو ميركلا باتكلا اذه فرش نيب «لالدتسالاو رظنلاىلإ هل اي ا

 دشرلا ىلإ ىدم 5 « ضعب نع هضعب انزيم أ (هانلصف) نآرقلا وهو (باتكب مهانتج دقلو)

 عم لصح امإ زييقلاو ليصفتلا كلذ نأ دارملاف (لع ىلع) هلوق ان كر ظللا ع و

 ىده) هلوقو ؛ ةديازتملا عفانملاو , ةرثاكتملا دئاوفلا نم لوصفلا كالت نم لصف لك ىف ام مانلا معلا

 كلذ د (نونمؤي موقل) هلوقو ةمحر اذو ب داه هاناصفىأ بص عض وم ف( ىده) جاجزلا لاق (ةمحر و

 وهف مدع نود هل اودتها نيذلا مه مسهنأ كا نيصوصخم م موَهَل ىده لعج نآ ١ هلا نأ ىلع

 هنأ ىلع (ملع ىلع هانلصف) هلوقب انياهأ جتحاو (نيقتملل ىده) ةرقبلا ةروس كوأ ف لام لردك

 . لع ءأ هللا عم هنأ نكاةلزتكملا هلق املأ افالخ“ « ملعلاب ملاع ىلاعت

 تءاج دق لبق نم هوسن نيذلا لوقي هليوأت ىنأب 0 هليوأت الإ نورظني لحزب ىلاعت هلوق



 هرب  ةيآلاعءاملانمانيلعاوضيفأنأ ةنجلا باك رانلا باحصأ ىدان و »ىلاعتهلوق

 : راغلاهنإ ليق (هللا كقزرام وأ) هلوقو . هثيغيال هنأ لع نإو « دبزلابقاعتي قيرغلا : لثملا ىف لاقي
 ءادردلا ىنأن ع: ره ديدشلا عوجلاو 5 ديد.شلا شطعلا لوصح ىلعل دي مالكلا اذهو 2 ماعطلاهنإ ليقو

 نمسيال . عيرضلاب نوثاغيف نوثيغتسيف « مماذعدادزب ىتح عوجلا رانلا لهأ ىلعل سري ىلاعت هتلا نأ

 نوثيغتسيو بارشاا نوركذي مث . ةصغ ىذ ماعطب نوثاغيف نوثيغتسإ مث. عوج نم ىنغي الو
 َْق ا لها لإ نوديعت سو 3 مهنوطب قام عطقيف ديدحلا تيلالكي ديدصلاو ميجا ملل عفديف

 (كبر انيلع ضقيل) كلام نولوةيو « نيرفاكلا لع امهمرح هللا نإ : ةنجلا لهأ لوقيف ةبآلا هذه

 الو ايف اوسخا) مهيجيف (اهنم انجرخأ انبر) نولوقيو . ماع فلأ دعب ليق ام ىلع مهيجيف

 ىضر سابع نبا نعو . قيهشلاو ريفزلا ىف نوذخأي و , ريخ لك نم نوسأيب كلذ دنعف (نوملكت
 مهنم دحاو لك لزنملو « ةعمج لك لجو زع هللا نوري مهنأ ةنجلا لهأ ةفص ىف ركذ هنأ : امهنع هللا

 ةنجلا لخحت نإ :لاقو ةفيرشلا ايادحلا هعم كلم باب لك نم.لخد « ىلاعت هللا اوأر اذاذ ء باب فلأ

 لالقلا لاتمَأ اهرعر هلا لهل ةرسك ى,للجاهفعس ور رخالا تهذلا اما 0-7

 . ةنجلا لهأ ةفصاذهف هل ميال . لسعلا نم لحأو دبزلا نمنيلأو ةضفلا نماضايب دشأ « ءالدلاوأ

 اوضيفأ) رافكلا نع ةياكح ىلاعت هلوق أرق ًاثراقنأ : بتكلا ضعب ىف تيأرو « رانلا لهأ ةفصو

 تناك ءالؤه : ذاتساألا اقف « قاقدلا ىلع ىبأ ذات آلا ةركذت ىف (هللا مكفزر امم وأ ءاملا نم انيلع

 ىلع لدي كلذو « ةلاحلا هذهىلع اوقب ةرخآلا ىفو ؛« لك آلاو برشلا ىف ايندلا ىف مهتوهشو مه6بغر

 |اكلأ رافكلا ءالٌؤه نأ لاعت نيب مْ هيلع تامام ىلع رشحو هيلع شاعام ىلع تومي لجرلا نأ

 كلذ نأ كش الو (نيرفاكلا لعامبمرح هللأ نإ) ل لهأ لاق ةنجلا لهأ نم ماعطلاو ل اويلط

 : ناهجو هيفو ؛ ًابعلو ًاوهلمنيد اوذختا مهنأب رافكلا ءالؤه فصو ىلاعت هنإ مث« ةماتلا ةبيخلاديفي
 ١) نيدحب هيف اوناك أمو« هباويعالت 5 مهيد 5 هيف اودعتعا ىذلا ل « لوألا هجولا .

 ديريامهنع هللاىضر سايعنبا لاق « مهسفنال ًانيدبعللاو وهللا اوذختا مهنأ (ىناثلا هجولاوز)ل

 ةقيقحلا ىف رغتال ايندلا ةايحلا نال زاجم وهو (ايندلا ةايحلا مهترغو) لاق مث . نيمستقملا نيثزهتسملا
 نسحو رمعلا لوط ىف عمطي ناسنالا نآل :ايندلا ةايحلا هذه دنع رورغلا لصح هنأ دارملا لب

 2 ندلا كلط نع اب وجتع ليصي ءاشألا هذه هتبعر ةدشلف هاا ةوقاو ؛ لاملا ةرثكاو (رداكلا

 م هاسنن مويلاف) لاق تافصلا هذهم رافكلا كئلوأ ىلاعت هللا فصو املمث . ايندلا بلط ىف ًاقرغ
 : نالوق نايسنلا اذه ريسفت ىفو (اذه مهموي ءاقل اوسن

 ءاقلل لمعلا اوكرت م مهاذع ىف مبكرتن : ىنعملاو . كرتلا وه نايسنلا نأ (لوآلا لوقلاإ)
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ك امواذه مهموب ءأ ل اون كرها نت مويلاف ايدل هيام من 2
 انتاي اباونا

 ه-أ رتس هل

 «<«هأإ» نودحجب

 لاعت هللا اهدعأى لا ةلزاملاب قوحللاو ؛ ةنجلا قلوخدلاب فارعاآلا باحصأ ثحب ىلاعت هنأ دارملاو

 . فارعاألا باحصأ مالكنم (ةمحرب هللا 0 مسق أن يذلا ءالؤهأ) هلوقف ريدقتلا اذهىلعو « مل

 دم همه هللا لاقف : ريدقتلاو « راضإ نم انهه دب 0 ,ىلاعت هللا مالك نم (ةنجلا اولخدا) هلوقو

 (نورمأت اذ اف) نوعرف لاق مث . الملا مالك انهه عطقناو (مكضرأ نم مكجرخي نأ ديري) لاق اك

 . انهه اذكف « قراف رابظإ ريغ نم مبمالكب همالك لصتاف

 مكقزر امم وأ ءاملا رم انيلع اوضيفأ نأ ةنجلا باحصأرانلا باحصأ ىدانو) ىلاعت هلوق

 مويلاف ايندلا ةايحلا مهترغو ابعلو ًاومل مهنيد اوذختا نيذلا نيرفاكلا ىلع امبمرح هللا نإ اولاق هللا

 (نودححب انتايأب اوناك امو اذه مهموي ءاقل اوسن اك مهاسنن

 اذا لعز لود اهقاركذب هبا ( رانلا هال فارعاللا ناخاضأ هلوقيام نيب امل لاعت: هنأ معا

 رانلا لهأ عمط . ةنجلا ىلإف ا رعازلا كاف ا راغ ال: اهبعا هللا درا سابع نا لاق: هنللا لهل

 0 مهملكنو مهار ىتح انل نذأف ةنجلا لهأ نم تابارق انل نإ براي : !ولاقف . سأيلا دعب جرفب

 رظنو « مهوفرعف ميعنلا نم هيف مهامو ةنجلا ىفمهتابارقىلإ منج لهأ رظن مث ء تحزح زتف ةنجلا هللا
 ,رخآ ًاقلخ اوراصو مبهوجو تدوسا دقو ٠ مهوفرعي ملف منهج لهأ نم مهتابارق ىلإ ةنجلا لهأ

 ءاملا اوبلط امنإو (ءاملا نم انيلع اوضيفأ) اولاقو مهئامسأب ةنجلا باحصأ رانلا باحصأ ىدانف
 ةلالدلاك (اوضيفأ) هلوقو . مجرح ةدش ببسب بييللاو قارتحالا نم مهنطاوب ىفام ةدششل ةصاخ

 . رانلا لهأ نم اناكم ىلعأ ةنجلا لهأ نأ لع

 سأيلا عمو « زاوجلاو ؛ ءاجرلا عم اولأسأ : ليق ناف

 : ىضاقلا لاقو . لوصحلا 00 اوءلط مهنأ ىلع لدي داع 000

 ي هبلطي دق ءيثلانم سيلان كلو « مهنعرتفيال هنأومهباقعماود اوفرع دق مهنال« نيأنلإ عم لب



 نو سس سو جني تت حخ هم 2”

 8١ ةيآلا «مايسب مهنوفرعي الاجر فارعألا باحصأ ىدانو» ىلاعت هلوق

 رثو ل -_

 منع ىغأ ام ا ميس م موفر الاجر فارعألا باح دا

 مم 22ه هرج خخ 22 هش وج

 تي مهلآنيال متمَسفأ يذلا ال ٌرهَأ كد نورك تنك امو كعمج

 -__ رباه دب هر ع اس اس هر

 «5ة» نوير متناالو يلع فوك لا اولخدا

 هياتلا نسكت لاتعت مسأ لك ىف تلقو . لاو راع لك ءاتلا حتفب لاعفت ردصم لك ىف تلقف

 اوعرضت رانلا 2 ىللغ فارعالا باحصأ راصبأ تعقو الك هنأ : ةيآلا ىتعمو « راصقتو لاث لكم

 مدقي ىتح ؛ فيوختلا تايآلاهذه عيمج نم دوصقملاو . مهتم نم مهلعجتال نأ ىف ىلاعت هللا ىلإ

 باوثلا ىلإ هيسب لصيف ؛ قحلا نيدلاب زوفيل ديلقتلاب ىضري الو ؛لالدتسالاو رظنلا ىلع ءرملا
 . اف روكذملا باقعلا نع صلختيو « تايآلا هذه ىف روكذملا

 امو مكعمج مكنع ىتغأام اولاق ماسب مهنوفرعي الاجر فارعاألا باحصأ ىدانورإل ىلاعت هلوق

 يلع فوخال ةنجلا اولخدأ ةمحرب هللا مهلاني ال متمسقأ نيذلا ءالؤهأ . نوراكشت منك

 (نونزحت متنأ الو

 اضيأ هعبتأ (انبر اولاق رانلا باحأ ءاقلت مراصيأ تفرص اذإو) هلوقب نيب امل ىلاعت هنأ معا

 مالكلا نأ الجال ارانلا له رككذ نع قتلا و'ةارانلا' لهأ نم الاجر نوداني فارعالا تاكا نإ

 الإ قيليال كلذو (نوربكتست متلك امو معمج منع ىنغأام) موق وهو« مهب الإ قليل روكذملا

 عامتجالا امإو «لاملا عبمج امإ : عمجلاب دارملاو « ,هرباكأب الإ اضيأ قيلي الو « خبويو تكبي نمب
 سانلا ىلع مهرابكتساو ؛ قا لوبق نع مهرابكتسا : دارماو (نورثكتست منك امو) ةرثكلاو
 عوقوب فارعأألا باحصأ ةتامش ىلع ةلالدلاك اذهو « ةرثكلا نم (نورثكتست) “ىرقو . نيقحلا

 0 ؛ مالكلا اذه ببسب نيبطاخما كئلوآل لصحي ميظع تيكبت ىلعو « باقعلا ىف نيبطاخملا كئلوأ

 قيرف ىلإ اوراشأف (ةمحرب هللا مهلانيال متمسقأ نيذلا ءالؤهأ) موق وهو « تيكبتلا اذه ىلع اوداز

 مهتكراششمنم اوفنأو « مهب اًوزه امبرو ٠ ملاوحأ نولقتسيو مهتوفعضتسي اوناك « ةنجلالهأ نم

 ؛« كإذل قلق هدنع افعضتسم ناكنمل : ةيلاعلا ةلزنملا لوصح مدقتلا ىعدي ناك نم قار دان مهنيد َّق

 . هسفن ىف هنم ناك ام ىلع هتمادنو هترسح تمظعو

 لورق لات هتئاو 0 كفا رعأألا باحصأ مه ليقف . هيفاوفلتخادقف (ةنجلااولخدا ل ىلاعت هلوق امأو

 . ضعبل مهذعب لوقي لب : ليقو , لوقلا اذهب ىلاعت هللا ممرمأي نيذلا ةكئالملا ضعب وأ كلذ مل



 ةيآلا «مكيلع مالس نأ ةنجلا باتصأ اودانو» ىلاعت هلوق 1

 ىلإ د را او وافق لهأ اودهاش امل مهنا : لوبا نأ لئاقلو

 ملعام يلع لالدتسالا ىرجب ىرحي اذه ناإل ؟ تامالغلا هذه ةنجلا: لهأا نم مهنوك ىلع لدتسي نأ

 هذبم نوصتخم فارعالا باحصأ نا ىلع لدن ةيآلا هذهف اضيأو . لطاب كلذو ؛ سحلاب ةدودنو

 « ةسوسحم رومأ لاو>ألا هذه نال ء صاصتخالا اذه قبي ل هجولا اذه ىلع هانلمح ولو « ةفرعملا

 . صخش نود صخت اف رعم صتخم الف

 ايندلا ىف نينمؤملا نوفرعي اوناك فارعالا باحصأ نأ ةيآلا هذه ريسفت ىف «(ىناثلا لوةلاوإل

 رفكلا تامالعروهظب اضيأ ايندلا ىف نيرفاكلا نوفرءيو مهملع تاعاطلاو نامب الا تامالعررهظب

 كلتب ضعبلا نع ضعبلا اوزيم ةمايقلا لفحم ىف ماوقألا كئلوأ اودهاش اذاف « مهبلع قسفلاو

 . راتخلا وه هجولا اذهو . ايندلا ىف مهيلع اهودهاشلا تامالعلا

 ةنجلا لهأ ىلإ اورظن اذإ مهنا ىنعملاف ( يلع مالس نأ ةنجلا باحصأ اودانوإل )ل ىلاعت هلوق انيأ

 . فارعالا لهأ مالك مث اذه دنعو « اهلهأ ىلع اوملس

 : ةنجلا اولخدي مل فارعالالهأ ناربخأ ىلاعت هنا ىنعملاو (نوعمطي مهو اهولخدي ملإل لاق م

 ةنجلا لهأ نم فا رشالاه فارعالا باحصأ نا انلق نام ء املوخد ىف نوءمطي مهف كلذ عنمو

 ةنجلا لهأ لاوحأ ىلع 7 ةنجلا ملاخدإ رخأو فارعالا لع مهسلجأ امإ ىلاعت هنا ان دف

 هنا سو هيلع هللا لص ا ةنجلا ىف ةيلاعلا تاجردلا ىلإ مهلقني ىلاعت هنا مث ءرانلاو

 نأو «ءاعسلا قفأ ىف ىردلا. بكوكلا نورت اك مهتحت نم مهاريل العلا تاجردلا لهأ 1 م لاق

 افا ةماعلا لتمأ فارزتقأ مه فارعالا باحصأ نا مالكلا قيقحتو «مهنم رمعو ركب ابأ

 , ةفيرشلا ةيلاعلا عضاوملاىهو ؛فارعألا ف فارعالا لهأ هللا ساحب ف قوملا ىف ةمايقلا لهأ فزقو

 ادبأ مهف ؛ةنجلا ىف ةيلاعلا تاجردلا ىلإ مهلقن رانلا رانلا لهأو « ةنجلا ةنجلا لهأ لخدأ اذاف

 قا نونوكي ننلا مهنأ كاررعالا تاحصأ انارسف:نارامألو ؛ ةبلاعلا:تاجردلا 1 الإ[ نوساعالا

 هللا لضف نم نرومعطي مهو 0 رعالا ىف مهسلحي ىلاعت هنا انلق ةاجنلا لهأ نم ةلزانلا ةجردلا

 ءاقلت مهراصبأ تفرص اذإو) ىلاعت هلوق امأو . ةنجلا ىلإ عضاوملا كلت نم مبلقني نآس

 افرظ ناك كلذلو « ةلباقملا ةهج ىهو ء ءاقللا ةهج ءاقاتلا هللا همحر ىدحاولا لاقف (رانلا باحصأ

 ليكي دعم لصأللا ف وهز ىكءادجب ىهتلاقر ا. كءاقلت_نالف لاقي ناكملا فورظ 'نه
 : الاقامه أن ييرصيلا نع درمملاو نييفوكسلا نع بلعث نع هدانساب هللا همحر ىدحاولا لقن م «ءافرظ
 "داق كلل يرسم | نيذا تك نر اذاف ماقلت نايبت نافررح «الإد لاعفت لع رداصملا نم.تأب مل
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 14 ةيآلا«مهامسب الك نوفرعي» ىلاعت هلوق

 نم مهنوك نا : امهناثو . قاقحتسالا ببسبال لضفتلا ضحمب ةنجلا نولخدي مهنا مث رانلا الو

 ةيلاعلا نك امالا ىلع مهسلجأ ناب ةمايقلا لهأ عيمج نم ,هزيم ىلاعت هنا ىلع لدي فارعالا باخحأ

 فارشالاب الإ قيلي ال فيرشتلا اذهلثمو ؛ ميظع فيرشت كلذو رانا لهأو « ةنجلا لهأ ىلع ةفرشملا
 . في رشنلا كلذ مم قلي الف ؛ ةرصاق ممج ردف مهماثيمو مهتانسح تواست نيذلا نا كشالو

 عم باطخ (اهومتثروأ ةنجلا ملت نأ اودونو) هلوق نوكي نا لمتح هنأ : لوألا نع باوجلاو

 . كلذك ةنجلا لهأ لكل نوكي نا مزلي ملف « نينيعم موق

 ديزمب صيصختلا ليبس ىلع عضاوملا كل: ىلع م. لجأ ىلاعت هنا منال انا : ىناثلا نع باوجلاو

 عازنلا لهو « رانلاو ةنجلا نيب ةطسوتملا ةبترملاكاهنآل اهيلع مبسلجأ امنإو « مارك الاو فيرشتلا

 . ةفيعض هجولا اذه لاطبإ ىفاملع اولوع ىتاا ةجحلا نأ تبثف ؟ كلذ ىف الإ

 باحصأأ نم دارملا اولاق . فارعالا باحصأر يسفت ىف ةروكذملا هوجولا نم (ىناثلا هجولا إل

 .رانلاو ةنجلا نيب اوسبخل اودهشتساف مهئابآ نذإ ريغب وزغلا ىلإ اوجرخ ماوقأ فارعالا

 فارعالا تاخصأ نمراو راض انمإ مال مع نال لولا كلر هلا تارا لولا اذه نإ معاو

 حصي نا ريدةتبو . لوآلاهجولا تحت ةلخادلاروهالادحأاذهف « داهجاب مهتعاطت واس مهتيصعم نأ

 . املع ةيالا ظفل رصقو ةروصلا هذه صيصختل ىنعمالف . هجولاكلذ

 فحل لكأ نك لكم مهنإ :ثرهلان هللا دبع لاق «ثلاثلا هجولاو)

 فارعالاىف مهنكسيو مهنع هللاوفعي ةالصلا لهأ نه قاسفلا مهناموق لاق «عبارلا هجولاوإل

 ةنجلا نيب بورضملاروسلا ىلع ةيلاعلا ةنكمأللا نع ةرابع فارعالا : لوي نم لوق حرش هلك اذهف

 ؛نانلا لهأو ةنجلا لهأ نوفرعينيذلا لاجرلا نع ةرابع فارعالا نولؤقي يذلا امأزو : رانلا تاياو

 لهأ ىلع هنم نوفرشي لاع ناكم نم مهل دبال ماوقالا ءالؤه نا الإ ديعب ريغ اضيأ لوقلا اذهف

 انهفنمانلا لاوقأ لصان# هدهف لوألا لاوقلا لإ لولا اذهذوَدتا دورا زانلا لهل فتلك

 رانلا لهأو ةجلا لهأنم الك نوفرعي فارعالا باحصأ نا ربخأ ىلاعت هنا مث « ملعأ هنبا و تانلا

 . هوجو ىلع (مهاجيسب) هلوقب دارملا ىف اوفلتخاو مهاهيسب
 اك, ههجو ضايب ةئ+لا لهأ نم ملسملا لجرلا اس نأ : سابع نبالوةوهو 4« لوألا لوقلافإل

 نوكو « ةرشبتسم ةكحاض ةرفسم مههوجو نوكو (هوجو دوستو هوجو ضيبت موب) ىلاعت لاق
 مههوجو نوكو . مههوجو داوس رافكلا ةمالعو ؛ ءوضولا راثآ نم الجح رغأ مهنم دحاو لك

 . اقرز ممنويع نوكو « ةرثق اهقهرت ةربغ اهيلع

 «١؛ -رخف )١و



 .ةيآلا «مماسب الك نوفرعل» 0 هلوق //

 لكلا هذه نوفرعي ليلا ل1 فو ةنجلا لجأ نم دنحأ لك نال دو للا ن5 فرس

 وه (مهايسب الكن وفرعي) هلوقب دارملا نأ تبث هجولا اذه لطب املو  رانلا لهأ نمو ةنجلا لهأ

 مثو . داسفلاو رفكللاو رشلا لهأو : حالصلاو نامبالاو ريخلا لهأ ايندلا ىف نوفرعي اوناك مهنأ

 لاعت وهف «ةيصعملاو رفكلا لهأ لعو ةعاطلاو نامالا َلهأ ىلع هللا ءادبش ايندلا ىف اوناك

 لك ىلع نودهشي لكلا ىلع نيعلطم اونوكيل ةعيفرلا ةيلاعلا ةنكمالا ىهو « فارعألا ىلع مهسلجي

 تاكربلا لإ «بامعلا: لهأو «تاجرردلا نإ انراصو ٍتاوثلا لغأ نأ,نوفرعيو 6 هن قيل اع دحأ

 اهولخدي1) مهنأ فارعالا ب احأ ةفص ىف لاق ىلاعتهنال : ةلطاب ةثالثلاهوجولا هذه : لبق ناف

 «ءايبنآلاب قيلي ال فصولا !اذهو ءاهلوخد ىف نوعمطي مهو ةنجلا اواخدي مل ىأ (نوعمطي مو

 ةماادرسلا و كيال

 ناضل تافع ع ان لاك هنإ : لاعب نأ دعبل ؟.اولام نيا هك ولا اذه ىلإ نوهاذلاباجأ

 لهأو ةنجلا لهأ نع مهزيم ىلاعت هنأ هيف ببسلاو ء رخأتي ةنجلا ملوخد نرأ فارعألا

 ةنجلا لهأ لاوحأ اودهاشيل ةعفترملا ةنكمألاو ةيلاعلا تافرشلا كلت ىلع مبسلجأو ءرانلا

 ىف ةنجلا لهأ رقتسا اذإ مث ٠ لاوحالا كلت ةدهاشمب ميظعلا رورسلا مهقحليف رانلا لهأ لاوحأو

 مهنوك نا تبثف ؛ ةنجلا ىف ةيلاعلا مهتتكمأ ىلإ ىلاعت هللا مهلقني ذئنيَخ  رانلا ىف رانلا لهاا هللا

 نم دارملاف (نوعمطي ,هو) هلوق امأو . مهتجرد واعو مهفرش لاك نم عنميال ةنجلا ىف نيلخاد ريغ

 لوفي ؛قأ عمطأ ىذلاو) مالسلا هيلع ميهاربا نع ةياكح لاق ىلاعت هنا ىرتالا . نيقيلا عمطلا اذه

 كتان ا لوقب نمكوق.ررقت اذهف ” انههااذكتف 6 َنيقي عمطناك ع مطلا كلذو (نيدلا موي ىتتيطخ

 . ةنجلا لهأ فارشأ مث فارعالا

 ةلزانلا ةجردلا ىف نونوكي ماوقأ فارعالا باخأ لوي نم لوق وهو (ىاثلا لوقلاو 9

 مهتانسح تواست موق مهنا : اهدحأ : اهوجو اوركحذ لوقلا اذه. نولئاقلاو باوثلا لهأ نم

 فارعالا هذه ىلع ىلاعت هللا مهفقواف رانلا لهأ نم الو ةنجلا لهأ نم اوناكام مرج الف مهتائيسو

 هتمحرو هلضفب ةنجلا ىلاعت هللا مهلخدي مث ؛ رانلا نيبو ةنجلا نيب ةطسوتم ةجرد اهنوكل

 رايتخاو امهنع هللا ىضر دوعسم نباو . ةفيذح لوق اذهو « ةنجلا نولخدي موق رخآ مهو

 اولاق نا :: لوألا :نيهجوب هداسف لع اوجتحاو .لوقلا اذه ىف ىضاقلاو ىنابجلا نعطو ؛ ءارفلا

 ةنجلا لخدنم لكنا ىلع لدي (نولمعت رتنك ام ا ةنجلا كلت نأ اوذؤناو) لات هلاوقان

 ةنجلا نوقحتسال ماوقأ دوجوب لو هلا نم عنمب كلذو ؛ املوخدل اقحتسم نوكي نأو دبال هناف



 /ا/ ةيآلا «لاجر فارعالاىلعو باجح امهنيبو» ىلاعت هلو

 !نيلفاسلا لفشأ اق ميحجلا نو

 وهف فارعالا امأو ؛باجحو روس امهنيب لصحي نا عنمبال ىرخألا نع امهادحإ دعب : انلق

 نم عفترم لكو ؛كيدلا فرعو سرفلا فرع هنهو « عفترم لاع ناكم لك وهو فرع عمج
 .اهنم لضم انت فارعأ ريضر' هعاقتاز] قييسب هنزل كلذ 1و كفارعا اموال

 : نالوق فارعالا ظفل ريسفت ىف : لوقتف اذه تفرع اذإ

 روسلا كلذ ىلاعأ فارعالا نم دارملا نأ نورثك آلا هيلع ىذلا وهو ( لوألا لوقلاإ

 فارعالا:: لاق“هنأ اضيأ هنع ىورتو : باع" لوف ادهتسو نانا ردا لا

 طاولة

 (فارعألا ىلعو) هلوق نأ هيلوقدحأ ىف : جاجزلا لوقو نسحلا لوق وهو (ىاثلا لوقلاوإل

 نسحلا ليقف.مهامسب رانلاو ةنجلا لهأنم دحأ لكن وفرعي لاجر رانلاو ةنجلال هأ ةفرعملعَو ىأ

 كقزمت لع ىلاعت هلا مولحج موق ملا لاق من يدخل لرسم د تاس لرلا
 نولئاقلاامأ ! انعم نآلا مهضعب لعل ىردأال هللاو ء ضعبلانم ضعبلا نوزيمب رانلالهأو ةنجلا لهأ

 ىهو مهيف لاوقالا ترثك دقلو ؟مه نم فارعألا ىلع مث نيذلا نأ ىف اوفلتخا دقف لوألا لوقلاب

 نأ : ىناثلا « باوثلا لهأو ةعاطلا لهأ نم فارشألا مهنإ لاقي نأ : امهدحأ : نيلوق ىف ةروصح

 : هوجو هيفف لوألا ريدقتلا ىلع امأ باوثلا لهأ نم ةلفاسلا ةجردلا ىف نونوكي ماوقأ مهنأ لاقي

 ىلعو) ىلاعت هللا لوقي : هل ليقف ءرانلا لهأو ةنجلا لهأ نوفرعي ةكئالم مث . زاجموبأ لاق : اهدحأ

 . ثانإال روكذ ةكئالملا لاقف ؟ ةكئالم مهنأ معزتو (لاجر فارعألا

 لجرلا ةلباقم ىف لصحب ىذلا عضوملا ىف نسحب امنإ ةيلوجرلاب فصولا : لوقي نأ لئاقلو

 ءايبنالا مهنإ اولاق : اهيناثو . ةيلوجرلاب مهفصو عنتما ىثنأ كلملا نوك عنتما املو ىثنأ نوكي نم

 انا ؟ ةغافلا الهأ راس نع مهل ًازيبم روسلا كلذ ىلاعأ لع ىلاعت هللا مهسلجأ مالسلا مهلع

 لهأو « ةنجلا لهأ ىلع نيفرشم اونوكيل ىلاعلا ناكملا كلذ ىلع مهسلجأو مبتسم ولعو « مهفرشل

 ةئالا و ءادينلا منميهإا الاه ن اعلا ورم مك اسمعوا باراك ملا و>أ ىلع نيسلطم رانلا

 مث «رانلا لهأو ةنجلا لهأ. رم ا مهنأب فارعالا باحصأ فصو ىلاعت

 داوسب رانلا لهأو « رسب سم ا ض مههوجو نوكب 4 بجلا لهأ كوفرعي ممنإ موق لاق

 لكنوفرعي مهنأب فارعالا لهأ صخ ىلاعت هناأل ٠ لطاب هجولا اذهو « مهنويع ةقرزو مبهوجو

 فارعءالا لها قب امل هوركذ ام دارملا ناكولو « مهاهسب رانلا لهأو ةنجلا لهأ نم دحاو



 ةيآلا «لاجر فارعالا ىلعو باجح امهنيبو» ىلاعت هلوق قب

 6 هل آآ 6 هس وللا سس

 0 ال6 نوفر لاجر فارعألا لَعَو باَجَح امهنيبو

 قرص هام ممثل م هدم هرم

 تقرَص اذإو ١ 0 هو اهواَخَد ل يلع ماكس نأ ةنججلااَباَحح

 هت تساي 9س 0 سا رح ١ | سحق 2س

 611/2 يملا مولا عم الع ال ابر اولأقر نا باَعتأ 23 : ممراصبأ

 لات نأ ليلد, :"افكلا نير ةنملا لهأ نيب تق و امإ:ةمدقتملا ةرظانمل ناكل وانك كلل

 . رافكلا عم الإ هركذ قيليال ؟اقح كبر دعوام متدجو له ةنجلا لهأ

 « مهيلا ًافرصنم نوكي نأ بحي (نيملاظلا ىلع هللا ةنعل نأ) هدب نذؤملا لوقف اذه تبث اذإو

 ىه .,ةثالثا تافصب نيملاظلا ءالوه ففصو هنأ اضيأو.« نوكرشملا ءاتهه نيملاظلاب دارللا نأ تبثف

 آرذاك ناك ءاوساملاظ ناك نملك« ةنم دارملا ىضاقلا لاقو:: هان ,ذام/ ئوشي كلذو نافكتلاب: ةّصتخ

 . ظفللا مومعب اكسمت ًاقساف ناكوأ

 لوبق نم سانلا نوعنمب مهنأ : هانعمو (هللا ليبس نع نودصي نيذلا) هلوق 4 يناثلا ةفصلا إل

 لفل ناب يرجو نريقلاو رجولاب ةراثء قا نذل

 لئالد ىف تاهبشلاو كوكشلا ءاقلإ هنم دارملاو (اجوع امنوغبيو) هلوق <ةثلاثلا ةفصلاو ل

 نذل

 امنا ةنعللا كلت نأ نيب امل ىلاعت هنأ لعاو (نورفاكة رخآلاب مهو) هلوق «ةعبارلا ةفصلاوإ)

 ةنعللا كلت نأب احرصت كلذ ناك. ةثالثلا تافصلا هذه نيفوصوملا نيملاظلا لع نذؤملا كلذ اهعقوأ

 قسافلا معي نعالا كلذ نأ نم ىضاقلا هركذ ام داسف ىلع لدي كلذو « نيرفاكلا لع الإ تعقو ام
 : لعأ هللاو . رفاكلاو

 ةنجلا باحصأ اودانو ماهسب الكنوفرعي لاجر فارعالا ىلعو باجح امبنييو إل ىلاعت هلوق
 انلعجتال انبر اولاقرانلا باحصأ ءاقلت مراصبأ تفرص اذإو نوعمطي مثو اهولخدي مل مكيلع مالس نأ

 2 نيماظلا موقلا عم

 وه باجحلا اذهو « نيقيرفلا نيب وأ رانلاو ةنجلا نيب ىنعي (« باجح امهنييو) هلوق نأ معا

 (باب هل رونمإ مهنيب برضف) هلوق ىف روك ذملا روهشملا

 تكلا وردكم نأ تيندقر ؟نانلاآو ةنجلا نيرؤمللا/ ذه تارخيالإبةجاتلا ىأالاا ل31 قاف



 6 ةيالا «نيملاظلا ىلع هللا ةنعل نأ» ىلاعت هلوق

 : لاو 0 الأ | عم قدس هانف لا اميدصت ةراتو ؛ ةدعع ةرات 0

 دقف معن : تلقف . اذكو اذك ناك دق : لاق اذإو هيف قيدصتالو ةدع ناك معن لاقو ؟ ىنيطءتأ

 ناكولو معن : تلق ؟ديز موقبأ : لاقي 5 بجوم نع تمهفتسا اذإ اًضيأو « هيف ةدغالو تقدص

 ىلب ةظفلو ؛ باحيالا نع باوجلاب ةصتخم معن ةظفاف معن لقت ملو ىلب : تلقل ايفن باجبالا ناكم

 (ىلب اولاق مب رب تسلأ) ىلاعت هلوق ىف اي ىنلاب ةصتخم

 ناتغل امه : نسحلا وبأ لاق . نآرقلا لكىف نيعلا ريسكب (معن) ىناسكتلا أرق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 د نع اعرق دنأ لع نع ل 05 11 تانككلا جتحاو ء فورعمب سيل رسكلا : متاحوبأ لاق

 . ةروهشم ريغ رمع نع ةياورلا هذه : ةديبع وبأ لاق . لبالاف معنلا ادأ : رمع لاقف . معن : اولاقف

 ناتل أسم هيفف ( مهني نذؤم نذأف ) ىلاعت هلوق امأ

 مالعإ ةالصلل ناذآلاو « مالعالاب تيوصتلاو ءادنلا ةغللا ىف نيذأتلا ىنعم (ىلوألا ةلأسملا)

 نم نذؤملا كلذو : سابع نبا لاق . نيقيرفلا عمسأ دانم ىدان (نذؤم نذأ) ىف اولاقو . اهتقوبو اهب

 «نوضلا تحاصرومر كيدللا

 عقوأ نذؤملا نأ : ريدقتلاو (نذأ) هلوقل افرظ نوكي نألمتحي (مهنيي) هلوق يناثلا ةلأسملا)

 نم انذؤم نأ : ريدقتلاو (نذؤم) هلوقل ةفص نوكي نأ لمتحيو « مبطسو ىفو « مهنيب ناذاآلا كلذ

 : ملعأ هللاو ىلوأ لوآلاو «ناذآلا كلذب نذأ مهني

 : ناتلًأسم هيفف 4 نيملاظلا ىلع هللا ةنعل نأ ) ىلاعت هلوق امأ

 (ةنعل) ةددشم نوقابلاو عفرلاب (ةنعل) ةففخم (نأ) مصاعو ورهعوبأو عفانأرق (ىلوآلا ةلأسملا)

 ةديدشلا نم ةقفخم ىهف (نأ) ففخ نمو :لصاألا وهف ددش نم : هللا همحر ىدحاولا لاق ..تضتلاب

 هلل دما نأ مهاوعد رخآو) ىلاعت هلوق هلثمو « هللا ةنعل هنأ هريدقت ثيدحلاو ةصقلا رامضإ ةدارإلبع

 نأ ضيأ زوحيو .نأشلاو ثيدحلا راضإ اهعمنوكيوالإ نأ ففختالو « هنأ : ريدقتلا (نيملاغلا بر

 ىودو (اندجو.دق نأ) هلوق ف هانركذ ام هب !اونذأ اكمل ريتفتا ابن [6 ٌريسفتللا ىتلاأ مأ ةققتملا نركك

 ارجإ ىلعوأ ؛ لوقلا ةدارإ ىلع(نإ) رسكحب هللا ةنعل نإ) أرق شعالا نأ فاشكلا بحاص

 «لاق» ىرجم (نذأ)

 ناك نم ىلع هللا ةنعل عقوأ « نذؤملا كلذ نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ ملعا ؛«ةيناثلا ةلأسملا)

 ل تافصي ان

 هنم دارملا انباصأ لاق (نيملاظلا ىلع هللا ةنعل نأ) لاق هنال . نيملاظ مهنوك (ىلوألا ةفصلا ١



 ةياآلا:ءاقح انير اندعوام اندجو دق نأو ىلاعت هلوق /

 لأ رت اذإ لل نقلا لب (رانلا قياس ةنيلا تامصأ ىدانو هلوت نا: تارا
 .ايندلا ىف رافكلا نم هفرعي ناك نم ىداني ةنجلا لهأ نم قيرف لكو ؛ درفلا ىلع درفلا عزوبي

 (اندجو دق نأ) هلوق ىف (نأ) ىنعمام (ثلاثلا لااؤتسلا ١

 هكر تك 1 اا در دك ناو دايقللا اوم ةفمع قوكتاننأ [ريصع مالا: تاركا

 (نيملاظلا ىلع هللا ةنعل نأ) هلوق ىف كلذكو (ةنجلا مكلت نأ)

 (انير اندعوام) ليق ام (اقح معبر دعوام) لبق اله 4 عبارلا لاؤسلا ١
 نيبطاخم مهنوكو : دعولا اذهب مهبطاخ ىلاعت هنأ ىلع لدي (اق> انبر اندعوام) هلوق : باوجلاو

 الا ل لا قتال تف رخل ان دوو يت ىلشنلا ليوم تحلو دولا !ذبن« ل اعتاتلا يقنع

 باطخلا اذهب مهبطاخ هنا ىلاعت هللا ركذي مل ببسلا اذهلف  ىلاعت هللا هبطاخي نال الهأ سيل وهف رفاكلا

 . محلا اذه نيب هنا ىلاعت ركذ لب

 : لئاسم هيف ( معن !ولاقرإ ىلاعت هلوق امأ

 قح هديعوو هتلادعو نأب ةمايقلا موي نوفرتعيرافكلا نا ىلع لدت ةيآلا (ىلوألا ةلأسملا)

 . هنافصو هللا تاذب ةمايقلا موي نيفراع اوناكاذإ الإ كلذ نكميالو قدصو

 « هدابع نع ةبوتلا لبقي هنأ هتافص نم نأ تبثو « هتافصو هتاذب نيفراع اوناكامل : ليق ناف

 نم مهسفنأ اوصلخيل نوبوتيال ملف « باذعلا نم نوصلختي ةبوتلا لوبق دنع نا ةرورضلاب اوءاعو

 تدلل اوك ور لاعت هلوق نآلل ايدل ىف ةيلؤتلا نبقي !اهعإ :قاعت هنا لوقت نأ: لئاقل [نسيلاو «؟لباذغلا

 بنذلاب فارتعا ةيوتلاف اضيأو : اهلك لاو>أألا ىف ماع (تائيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي

 ىف ناك ءاوس ةلاحلا هذه .رع زواجتلا ميك لا مي>رلاب قئاللاو ةنكسملاو ةلذلاب رازرقإو

 د دحل و انادلا

 لئاقلوةبوتلا لعمادقألا نع مهعنمب ةديدشلا مالالا كلب مهاغتشا ةدش ناب : نودلكتملا ناجأ

 اهب ىتلا ةيوتلا نع مهعنم فيكف « تارظانملا هذه نع مهعنمتال مالالا كلت تناكاذإ لوَقي نأ

 ؟ ةديدشلا مالآلا كلت نع نوصاختي

 . لاؤسلا اذه نع مهل صالخال ةبوتلا لوو هللا ىلع بحي نولوقي نيذلا : ةلزتعملا نا ملعاو

 ااه ال نأ . ايلاف ة وتلا لبقلانأ لامع هتاولاق ..القغي هيج! نيغ كلذ نا: اؤلاق امل: اناجأ,امأ

 . لعأ هللاو . لاؤسلا لازف : ةرخآلا ىف

 هنا : هاتعم همالك اوحرش نيذلا لاقو « قيدصتو ةدع (معن) هيويس لاق مة يناثلا ةلاسملا)



 7 ا ةساس هر هَ 2

 ل مك ير مكن داخل يداك

 1 0 0 ل ا تك ل هلا ل ل ىو دس دل

 ىلع هللا ةنعل نأ مهني نذؤم َنذأ محن اولاق اقح جبر دعوام مدجو

 ا و - هذ كاسر دا عا ل ع 3

 ةرخآلاب مو جوع اهتوغبيو هللا لييس نع نودصي يذلا 2445 َنيِملاظلا
20 

 4«6ه» نورفاك

 مالكلااذهلا 01 دقو. ناسا تاتا بار 1 قامحتشا نأ اعاده :,تارالاإب

 . ملعأ هللاو . ةرقبلا ةروس ىف

 متدجو لبف اقح انبر اندعوام اندجو دق نأ رانلا باعأ ةنجلا باحصأ ىدانو ل ىلاعت هلوق

 هللا ليبس نع نودصي نيذلا نيملاظلا ىلع هللا ةنعل نأ مهنيب نذؤم نذأف معن اولاق امح كبر دعوام

 4 نورفاك ةرخآلاب مثو اجوع اهنوغبيو

 تارظانملا ركذب هعبتأ تاعاطلاو نامبالا لهأ باوثو رافكلا ديعو حرش امل ىلاعت هنأ لعإ

 . ةيآلا هذهىف اهركذ ىتلا لاوح ألا ىهو . نيقيرفلانيب رودت ىلا

 كلذ لد (اهومتثروأ ةنجلا كلت نأ اودونو) هلوق ةمدقتملا ةيآلا ىف ركذ ال ىلاعت هنأ ملعاو

 لد (رانلا باهصأ ةنجلا باحصأ ىدان و) هدعب لاقا.لف ءادنلا اذه تقو ىف ةنجلا ىف اورقتسا مهنأ لع

 ارثدلا ىف انبر اندغوام اندجو ::سانعبنيا لاق,ءارارقتسالا دعب لصح انمإ ءادنلا اذه نأ لع كلذ

 هنأرابظإ لاؤسلا اذه نم ضرغلاو ؟ اةح باقعلا نم مكبر م ؟دعوام مكدجو لبف اح باوثلا نم

 تالا عش انره ف اودغلا كلك قف 1 ةنإ و ةلماكتلا تاداحلتلا ىلإ للطو

 دعبلا اذه عف نيضرالا لفسأ ىف رانلاو تاومسلا ىلعأ ىف ةنجلا تناكاذإ «لواآلا لاؤسلا))

 ؟ ءادنلا اذه حصي فيك ديدشلا

 عناوم نم سيل ديدشلا برقلاو ديدشلا دعبلا اندنع انآل : انلوق ىلع حصي اذه : باوجلاو

 هدحو هيفدعبلانإ ةيصاخ توصلا ىف لوي نم ءاملعلا ىف نإ : لاقو كلذ ىضاقلا مزتااو ؛ كاردالا

 . عامسلا نم اعنام نوكيال

 لفل لكفيلا قمالوأ دانلا لأ لكل نجلا ل اهأ لكنم عقب ءادنلا اذه (ىناثلا لاؤسلا )



 ةيآلا «ةنجلا ركلت نأ اودونو قحلاب انبر لسر تءاج دقل» لاك هلرق مم“

 3 لاراب كللج اىاطعأ مهنإ : لوقي نم مهنمو « هيلا كريصي ىأ راعلا كثرويو ءفرشلاك روي

 . [ثاريملاب اهيبش راصف لاخلا ىفابعت ريغ

 نمسيل» ملسو هيلع هللا بص لاق . رانلا لهأ لزانم نوثروي ةنجلا لهأ نأ (ىناثلا لوقلاو ١)

 قف نانا نانلا لمآ و دكلل كل لمأ لج د اذان لرتمداتااوةمطا ف هلورالا نلت الاوز وفاك

 لهأاي لاقي مث هللا ةعاطب مالمعول مكلزانم هذه : مهل ليقف اهيف مهل زانم ىلإ اورظنف رانلا لهأل ةنجلا

 : لئاسم هيف (نولمعت ماك امب) هلوقو «مهلزانم ةنجلا لهأ نيب مسقيف نولمعت تنك اهب مهوثر ةنجلا

 متتك ام هلوقفمابلا ناف ةبآلا هذهب ءازجلااذهبجوي لمعلا لاق نم قلعت «ىلوألا ةلأسملا)

 نكلءازجلل ةلعهنأ : انباوجو « ءازجلااذه بجوي لمعلا نأ لعل دي كلذو « ةيلعلا لع لدت (نولمعت

 هللا معن نأ هيلع ليلدلاو « ءارجلا كلذل بجوم هتاذل هنأ لجلال هل ةلع هلعج عرشلا نأ ببسب

 معنلا كلت ةلباقم ىف تاعاطلا هذه تعقو تاعاطلا نم ءىثب دبعلا ىتأ اذاف اهل ةياهنال دسعلا لع

 . رخأتملا باوثلل ةبجوم ريصت نأ عنتميف ةفلاسلا

 . هلمعب ةنجلا لخدي امنا دبعلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه : لاقف مهضعب نعط 4ة يناثلا ةلأسملا)

 « ضقانت امهنيبو «ىلاعت هللا ةمحرب اهلخدي امتاو هلمعب ةنجلا دحأ لخدي نلو مالسلا هيلع هلوقو

 اكو كل نأ ا ل 2 نافل. اذا ةملا لوجد كح وبال لمعلا نأ نان ؟ ذ اههياوجو

 لوخد ناك ىلاعت هتلاوه حلاصلا لمعلل ىفوملا ناك امل اضيأو ؛ هل ةفرعمو هيلع ةمالع هلعج هلضفب

 . ىلاعت هللا لضفب الإ سيل ةقيقحلا ىف ةنجلا

 (نولمعت تك امباهومتث روأ ةنجلا مكلت نأ اودونو) ىلاعت هلوق : ىضاقلا لاق «ثلاثل ةلأسملا)

 اذاو « هلمعباهلخدي امتاف ةنجلا لخدنم لك نأ ىلع لدي كلذو « نينمؤملا عيمج قح ىف ماع باطخ

 . ىلاعت هللا نم الضفت ةنجلا نولخدي قاسفلا نأ : لوقي نم لوق عنتما كلذك ىمآلا ناك

 لخدي نأ امإ ناكل جرخ ول هنأل رانلا نم قسافلا جرخال نأ بجو : لوقتف اذه تبث اذإ

 لضفنتلا ليبس ىلع ةنجلا ل خدي نأ امإ ولختال لوآألاو , عامجالاب لطاب : ىناثلاو . املخديال وأ ةنجلا

 ةنجلا لخدي ال ادحأ نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ انيب اال ء لطاب لوألاو « قاقحتسالا ليبس ىلع وأ

 راد اكمال هجم ناك هنإ : لاكي نأ كج راثلا خد امل هنزل لاب اضيأناثلاو ؛ لضمتلاب

 قاقحتسا نيب عما لوصح مزاي ذئئيحو « باوثلا اقحتسم هن وك مزل قاقحتسالا ليبس ىلع ةنجلا

 كاقشلاو نقلا تا وش نع ةفلاخا عاد ةقفتم تاوثلا نال لاحت وهو بالا قاَمحَتْساَو باوثلا

 لوصح نيب عملا ناكك ذك ناك اذإو.لاحم امهنيب عمجاو.ةعفنملا بئاوش نع ةصلاخ ها ةارسم

 . الاحم امبقاقحتسا



 ١/ ةيآلا «ةنجلا ملت نأ اودونو قحلابانبر لسر تءأج دقلد ىلاعنهلوق

 عضوو لقعلا ىطعأ ىلاعت هنأ ىلع عقو امنا ديمحتلا : ةلزتعملا تلاقو . هنيوكتو هقيلختو « ىلاعت هللا

 . لاجلاو ماع | ليس ىلع ردقلاو ربجلا ثحايم ىلإ محد أذه دنعو ٠ عناوملا لارا لئالدلا

 : لئاسم هيفو (هللا اناده نأ الول ىدتبنل انك اموال ىلاعت لاق م“

 ؛ ماششلا لهأ فحاصم ىف وه كلذكو واو ريغب ءانك ام» ماع نبا أرق (لوالا ةلأسملا

 ىرخم راج (هللا اناذه َنأالول ئدتبنل انك" اه) ةلوقا تأ وضاع نبا ةءازقاى هجاولا ل1١ واولاب نرقأللاو

 فاعلا فرحلا فذح بجو : رخآلا نيع امهدحأ ناك ايلف (اذهل اناده) هلوقل ريسفتلا

 هاده نغ ىدتهملا نأ ىلع ليلد (هللا اناده نأ الول ىدتبنل انك امو) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ءابنالا ق- ىف ىلاعت هللا هلعفام لك نا ةلزتعملا بهذم : لوقن لب ؛ دتمم مل هللا هده ىل ناو ؛ هللا

 قاسفلاو رافكلا عيمج قح ىف هلعف دقف ؛داشرالاو ةيادحلا عاونأ نم ءايلوألاو « مالسلا مهلع

 بج ناكف هسفن راتخاو . هسفنىعسب لطملاو قحلاو ءرفاكلاو نمؤملا نيب زاتمالا لصخ امتاو

 تاجرذ لإ هسه ؟لطأ ىذلا وهو نانكلا نمل لك لل ره دال كلت دع نإ هلع

 نأ انيلع . طقف هللا دمح امتاو ؛ ةتبلا هسفن دمحي مل اسلف ؛ نارينلا تاكرد نم اهصلخو « نانجلا

 . هناحبس هللا الإ سيل ىداحلا

 نيح ةنجلا لهأ لوق نم اذهو 4 قحلاب انبر لسر تءاج دقلال اولاق مهنأ مهنع ىلاعت ىكح م“

 قحلاب انبر لسر تءاج دقل : اولاقو ءانابع لسرلا مثدعوام اوأر

 : ناتلأسم هيفو 4 ةنجلا كلت نأ اودون و) ىلاعت لاق مث

 ىلوألاو : ةكئالملا نم نوكي نأ وأ « ىلاعتهللا نم نوكي نأامإ ءادنلا كلذ (ىلوآلا ةلأسملا))

 ."ةناحس هللا وه ىذانملا ناركت نأ

 ةلعتلا نم ةففع عا“ ل هلا : نيوجو انهه «نأد ةملك ىف جاجزلا ركذ 4( ةيناثلا ةلأسملاإ)>

 تاكا لرقلا ادع ا ا هنأب ودون :! ىعملاو «ناشلل نمصلار هلا.

 ل ىأ . اودونو : ىنعملاو « ءادنلا ريسفت ىنعم ىف «نأ» نوكت نأ ىدنع دوجأألا وهو : لاق

 . اوشما ىأ ىنعي (اوربصاو اوشما نأ ممل اقلطناو) هلوقك ةنجلا كلت مهليق : ىنعملاو ؛ ةنجلا
 هلوقوامب متدعو ىتلا مكلت هذه مهل : لبق هن اكف . ايندلا ىف اهب اودعومهنال «ىكلت» لاق اما : لاق

 : نالوق هيف (اهومتثروأ)
 ؛ هلهأ ىلإ ثاريملا ريصي اك مكيلا تراص : هانعم نأ ىناعملا لهأ لوق وهو ( لوألا لوقلار)

 لمعلا اذه : لاقي اك ىلا ىلإ تيملا نع كلملا لاوز هب داري الو « ةغللا ىف لمعتسي دق ثرالاو

 جو تصرخ ارو



 ةيآلا «اذحل اناده ىذلا هلل دملا اولاقو» ىلاعت هلوق /

 . داّؤفلا مدح ىف لخدي

 : ناليوأت ةبآلا هذهل : لوقتف اذه تفرع اذإ

 ءايندلا راد ف ضعب ىلع مهضعبل تناكىتلا داقحالا انلزأ دارملا نوكي نأ (لوآلا لوقا ١

 ناطيبشلا ناف . بواقلا ىلع درت نأ نم اهعنمو سواسولا طاقساو عابطلا ةيفصت : لغلا عزن ىنعمو

 بلاط ىنأ نب ىلع راشأ ىنعملا اذه ىلإو « بواقلا ف سواسولا ءاقلال غرفتي مل باذعلا ىف ناكامل

 مهفىلاعت هللا لاق نيذلا نم ريبزلاو ةحلطو نامثعو انأ نوك أ نأ وجرآأل ىنا : لاقف هنع هللا ىضر

 (لغ نم مثرودص ىفام انعزنو)

 هللاف ء ناصقنلاو لاكلا بسح ةتوافتم ةنلا لهأ تاجرد نأ هنم دارملا نأ (ىناثلا لوةلاوإل

 . ةلماكلا ةجردلا بحاص دسحال ةلزانلا ةجردلا بحاص نأ ىت> مهمولق نع دسحلا لازأ ىلاعت

 اركاب اك اف ذه نازك اوكا لوألا اهجناولاا جما ليوأ "زي وأتلا اذه: فاككتلا سكلاطالأف

 اذه اللا ا غأ لاطننأ عيل ؛ اضعب مهضعب نعلو « ضعب نم رانلا لهأض عب ىربت نم ىلاعت هللا

 «تاذلا لهأ لايخغاةقرافم انعب أ ىذملا

 هسفن ىريو « ةيلاعلا تاجردلاو « ةميظعلا معنلا ناسنالا دهاشي نأ لقعي فيك : اولاق ناف

 لقع ناف « اهنع نامرحلا ببسب متغيالو ؛ اهيلا هعبط ليميال هنأ مث . اهليصحت نع ازجاع اهنع امورحم

 . عاقولاو ؟ برشلاو « لك آلا ةوهش مهيف قلخ الو : ىلاعت هللا مهديعي نأ اضيأ لقعيال ملف كلذ

 ا مهينغي و

 « بولقلا نعي دسملاو دق ةلازاب دعو ىلاعت هنا الإ « هيلع رداق ىلاعت هّللاو « نكم لكلا : انلق

 : نيلانلا ابا قيرقلا ازيظف («نسؤدنلا قع برشلاوأازكاآإلاةويلع ةلازابدعاوامو

 دقحلا ةقبر نم مهصلخ اي ىلاعت هنأ : ىنعملاو (رامنألا مهتحت نم ىرحجت ١ لاق ىلاعت هنا مث

 مهت< نم ىرجت) هلوقو « ةميظعلا تاذللاب مهلع معنأ دقف ةدايزلا بلط ىلع صرحلاو دسحلاو

 . ةيناحورلا تاداعسلاو تافشاكملا عاونأو ؛هناسحاو هلضفو هللا ةمحر نم (راهنآلا

 اناده) ىنعم : انباكأ لاقو ( اذهل اناده ىذلا هلل دما )) اولاق مهنأ ةنجلا لهأ نع ىلاعت ىكحمُث

 لوصحلابجوم ةيعادلا كلتو ةردقلا عومب ريصو : ةمزاجلا ةيعادلا اهيلامضو « ةردقل' ىطعأ هنأ (هللا

 ةيعادلا هللا قلخ ولو ؛ رثآلا لصحب مل ةيعادلا كلت قاخ امو . ةردقلا ىطعأ ول هناف . ةليضفلا كلت

 ةيعادلا قاخو « ةردقلا قلخ امل امأ . اضيأ لعفلا لصحي مل ؛ ةفراصلاىعاودلا رئاسل اضيأ ةضراعملا

 ريدقتب ةقيقحلا ىف ةلصاح ةيادحلا تناك ل عفلل ابجوم ةنيعملا ةيعادلا عم ةردقلا عود ناكو ؛ ةمزاجلا



 افإ ةيآلا «راهنألا مهتحت نم ىرجنلغ نم مثرودصولام ائءزنوو ىلاعت هلؤق

 هيبنت هيفو ؛ مهتردق نع جراخ ريغ مهعسو ىف لمعلا كلذ نأ ركذ  ملاصلا مهلمع ركذ امل هنال

 : موق لاقو . بعصلا لمحت ريغ نم لبسلا لمعلاب اهيلإ لصوي ابلحن مظع عم ةنجلا نأ ىلع رافكلل
 امنإو . اهعسو الإ مهنم ًاسفن فلكنال : ليق هناك « فوذحم دئاعلاو أدتملا كلذ ع 2 227

 .هب معلا لئاعلا قدح

 قيضلا لاحففال ةلوهسلاو ةعسلا لاحىف هيلع ناسنالا ردقيام عسولا ىنعم 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ةقاطلاىصقأ امأو . اهرسعال اهرسي الإ ةيآلا هذهىف لاق ليج نب ذاعم نأ : هيلعليلدلاو : ةدشلاو

 . دوهجملا لذ عسولا نأ نظ نم طلغو « ًاعسوال ًادهج ىبسي

 دبعلا فلك ىلاعت هللا نأ ىف ةربلا بهذم نالطب ىلع لدي اذه : ىتابجلا لاق ((ةثلاثلا ةلأسملا)

 قاخ ىف مهلوق لطب لصالا اذه تبث اذاو . كلذ ىف مهبذك ىلاعت هللا نآل « هيلع ردقيال امب

 ىلاغت هناثل «قاظي الام فيلكت كلذ ناكل 1ىلاعت هلا يه اذانعلا لامعأ قلاخ ناك ول هنإلل ( لاعأللا

 « لصاحلا ليصحتب رمأ هنال «قاطيال ام هفيلكت كلذف هيف هقلخام لاح لعفلا كلذي هفلك نإ

 ؛ قاطيالامفيلكت اصيأ كلذ ناك هيف لعفلا كلذ نم قلخي ملاملاح هب هفلك نإ و « رودقمريغ كلذو

 اذهتبث اذا اضيأو : اولاق « هليصحتو لعفلا كلذ نيوكست ىلع دبعلل ةردقال : ريدقتلا اذه ىلع نآل

 نامالاىلع هلةردقال رفاكلاو , لعفلاعم ةلصاح تناك ول ذإ لعفلا لبق ةعاطتسالا نأرهظ لصألا

 . قاطي الام فيلكتلا ىنن ىلع ةيالاهذه تلد املو ؛ قاطيالامفيلكت اذه ناكف . هب رومأم هنأ عم

 نيلصألا نيذهداسف تبث
 « لعفلا داحياب دبعلا فلكي ىلاعت هنآأل ؛ مكياع دراو اضتأ لاكشالا )ده نأ تارا

 ليوالا زحل لعب نينلتكاذلا نك ناحج را كا ىأ :2كرتلاوتلجفلا الإ: عاود را

 ىتاثااو « لاح ءاوتسالا لوصح لاح حيجرتلا لوصحو . لعفلابناجل حيجرت داحيالا نآل « لطاب

 ناك حجارلا فرطلاب ساألا عقو ناق .ابجاو لوصحلا ناك ناحجرلا لوصح لاح نال ؛ لطاب

 هنوك لاح حوجرملا ليصحتب ًارمأ ناك حوجرملا فرطلاب عقو نإو : لصاحلا ليصحتب ارمأ

 وهف ؛لاؤسلا اذهنع اباوج هنولعجتام لكف ؛ لاوهو نيضيقنلا نيب عمجلاب ارمأ نوكيف ءاحوجرم

 . لعأ هللاو . كمالك نع انباوج

 لغلاو « هناكم نع هعلق ءىثلا عزن نأ ملعاف «لغ نم مثرودص ىفام انعزنوإإ ىلاعت هلوق امأو

 لوصولاوهو لولغلاهنمو « لخدي ىأ . بلقلا صولا هفطلب لغي ىذلاوهو : ةغللا لهألاق . دقحلا

 بحلاك . ةفاطلب هيف لخد اذا هيف لغلتو : ءىثلا ىف لغنا : لاقيو « ةقيقدلا بونذلا ىلإ ةليجلاب



 لا اير نزف كلك الا :تاختاصلا ولمعو اونمآنيذلاودىلاعتهلوق . //

 بَ كلو سول 00 فلكنال تاحلاصلا اولمتو م دذلاو

 سا 52 ه6 هي هس 0 هه

 02 نم ىرحجت لغ نم مرودص قام ١ ا «؟ة:5 00

 2 سس

 1 سنا الو دن 100 اَنَ نام لا تدفن ا
 سب يآ

 2 رىهم اهلا تام سل 6

 داع سر در ا رسما ةسرس

- - 

 2 الحا هج

 «ة3) نولمعت

 هذه نم دارملا : نورسفملا لاق . باذعلا ىف او ظاخا اذه تيمسو ؛ ظل دخلا مهج 1

 . فاحلو شارفو ؛ ءاطوو ءاطغ اهنم مهلف « بناج لك نم مهم رانلا ةطاحإ نع رابخالا ةيآلا

 «فرصنم ريغ نوكيف «لعاوف نزو ىلع « شاوغ نإ : لوقي نأ لئاقل 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 «دحاولا نم لم: أعمجاو , عمج اذه نإ هيوبيسو ليلخلا بهذم ىلع هباوجو ؟ نيونتلا هلخد فيكف

 ىهو هرخآ ىف ءايلا تعقو مث , القث كلذ هدازف « هيلإ عودا ىهانتت ىذلا ربك آلا عملا اكانرعر

 « لعاوفلاثم نعصقت ءايلا تفذح ايلف « هئاب فذح اهوففخ ءايشالاهذه هيف تعمتجا املف : ةليقث

 . لاثملا اذه نع هناصقنل نيونتلا هلخدف ؛ حانج نزوب شاوغ راصو

 نم اوذختاو هللاب اوكرشأ نيذلا ديري : سابع نبا لاق «نيملاظلا ىرجن كلذكو) هلوق امأ

 . نورفاكلا ُم انهه نوما ظلاف : . .دقتلا اذ> ىلعو الإ هنود

 ةنجلا باحأ كئلوأ امعسو الإ ًاسفن فلكتال تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو ال لجو زع هلوق

 اناده ىذلا هلل دخلا اولاقو رامنألا مهتحن نم ىرجت لغ نم ممرودص ىفام انعزنو نودلاخ ايف مه

 ةنجلا مكلت نارل وذو را اددكا اذ لسك) تءاعاشتل ك1 انا ددجت نإ الاول /ئدتبنل» انك امو. ا ذك

 («نولمعت مك انمااهومثروأ

 : لئاسم ةيآلا ىفو « ةيآلا هذه ىف دعولاب هعبتأ ديعولا ىف مالكلا ىفوتسا امل ىلاعت هنأ معا

 (اهعسوالإ أسفن فلكتال) ىلاعت هلوق نأ ىلع ىتاعملا باحصأ رثكأ نأ ملعا (ىلوألا ةلأسملا)

 مث ةنجلا باحصأ كئلوأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو) ريدقتلاو ربخلاو أدتبملا نيب عقو ضارتعا

 ؛ مالكيلا اذه سنج نم هنآأل «ربخلاو أدتبملا نيب مالكلا اذه عوقو ندح امتإو (نودلاخ اهف



 // ةيآلا «طايخلا م . ىف لما جباي ىت> ةنجلا نولخدي الود ىلاعت هلوق

 نديلا سم ف 0 ذفني هنال . لتاقلا مسلا : ليق هنمو . مومس هعمجو «مس» وهف فيطل ندباا ف

 رزتمو رازإ لاقي", طيخمو طايخلاقيو : ءارفلالاق . هب طاخيام(طايخلا)و . باقلاىلإ لصي ىتح

 تاناويحلا ربك أ هنآل ء تاناويحلارئاس نيب نم لما صخ امناو . عنقمو عانقو . ف>لهو فاحلو

 رعاشلا لاق“ فردا دنع (57

 ريفاصعلا مالحأو لامجا م

 ةبقثلا كلت ىف لمجا جولو ناكف ؛ذفانملا قيضأ ةربالا بلو« 0 ظعأ لبطجا مس

 لاعاد 0 ناكو ؛ طرشلا اذه لوصح ىلع ةنجلا لود ىلاعت هللا فقو الف : ال 2

 . اعطق هنم اسويأم ةنجلا .لوخد نوكي نأ كجو لاحت لاحملا لع,كفوقوملا نأ كرقعلا ف كنز

 ديعسو ؛ لمقلا نزوب (لخجا) سابع نبا أرق : فاشكلا بحاص لاق (ةيناشلا ةلأسملال

 نزوب (لمجا)و ءبصتلاذزوب (لمجا)و «لفقلا نزوب (لمجا) ”ئرقو .رغنلاذزوب (لمجا) ريبجنبا

 ضررا سابع نبا نعاو ٠ هذجا وة كاعجيإو كحل لاجل ,ناظنلعلا | ادلعلا )"اياك ا

 ىذلا ظحلا كيمانم لكلا, نأ: سف... نجا :هيسر نأ نم انيس نتنخأ لاش ها نارام كن

 . هيف ةدئافلا انركذ انأ الإ . هبسانيال ريعبلاو ؛ ةربالا مس ىف كلسي

 ىف تناك ىتلا حاورالا نإ : اولاقف : ةيآلا هذهب اوجتحا خسانتلاب نولئاقلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 قنا لات الو.« ندن ىلإ ندب نم درت نادباللا: توم دعب اهناف «تبنذأو'تصع انمل وشبلا,دانجأ

 ريصت ذئنيخ ؛ طايخلا 1 قف ىلإ ةديلدلا ندي لإ لما نكذب نم لقتتت أ ىتح بيذعتلا ىف

 للا ار :رأ لعاو. ةداعسلا ىلإ لصتو ةنجلا لخدت ذئايحو ؛ ىصاعملاو بونذلا كلت نع ةرهطم

 : ملعأ هللاو . فيعض لالدتسالا اذهو لطاب خسانتلاب

 « نيمرجلا ىرحت انفصو ىذلا اذه لثمو ىأ (نيمرجلا ىزجن كان كوال ىلاعت لاق مث

 . هللا تايآب بيذكتلا وه مهتفصنم هركذ مدقت ىذلا نآل ؛ نورفاكلا م انهه ملعأ هللاوان وم ركل

 :اانعزاعمالا]

 لاقف . رانلا نولخدي مهنأ اضيأ نيب ةتبلا ةنجلا نولخديال مهنأ مهلاح نم نيب امل ىلاعت هنأ معاو

 : ناتلاسم هيفو (شاوغ مبقوف نمو داهم منبج نم مهل
 ةغللا ف دسهملا لصأ : ىرهزألا لاق . شارفلا وهو : دبم عمج «داهملا» (ىلو ألا ةلأسملا)

 : كالي ىأ ؛كاشغي ام لك ىهو « ةيشاغ عمج ىثاوغلاو ٠ هتاتاومل داهم شارفلل لاقي ٠ شرفلا
 : لاقي ؛ ظاغلا هو « ةمهجلا نم |هقاقتشا ٍليقو « فيرعتلاو اهيف ثيناتلا عامتجال فرصنتال مهجو



 ةيآلا «طايخلا مس ىف لما جلي ىتح ةنجلا نولخديالوو ىلاعت هلوق 2015

 ليدل نت ركب نال ل هنود ةنض لع ةلاذلا نامل دلا نارك دع هر ررككنمو

 لطابلاب عفرتلا بلط رابكتسالاىنعمو ؛ لكلا لوانتي (انتايآب اوبذك ) هلوةف . داعملا ةممىلع ةلادلا

 هدونجو وه ربيكتساو) نوعرف ةفص ىف ىلاعت . لاق مذلا ىلع لدي رشبلا ق- ىف ظفللا اذهو

 (قحلا ريغب ضرالا ىف
 : الكام ههه «ءاينلا ةيلاؤوبأ ممل حتفتال )إ ىلاعت هلوق امأ

 ةفيفخ ءايلاب ناسكلاو ةرمح أرقو « ةفيفخ ءاتلاب (حتفت ال) ورمعوبأ أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 انحتفف  ءىثلك باوبأ مهيلع انحتف) ىلاعتهلوقاههجوف ديدشتلاب ةءارقلا امأ . ةددشم ءاتلاب نوقابلاو

 . مدقتم لعفلا نأ اههجوف ىناسكلاو ةزمح ةءارق امأو (ءامسلا باوبأ

 حتفت ال ديري . سابع نبا لاق . لاوقأ (ءامسلا باوبأ محل حتفت ال) هلوق ىف 4ةيناثلا ةلأسملا)

 ىلاعت هلوق نم ذوخأم ليوأتلا اذهو . هللا ةعاط هب نوديري اسم ءىثل الو مهئاعدل الو محلامعأل

 (نييلع ىف راربألا باتك نإ الك) هلوق نمو (همفري حلاص'ا لمعلاو بيطلا ملكلا دعصي هيلإ)

 هم ىلع لديو « نينمؤملا حاورال حتفتو ٠ ءامسلا باوبأ مهحاورآل حتفت ال : هريغو ىدسلا لاقو

 لاقيف : امل حتفتسيف ءامسلا ىلإ اهب جرعي نمؤملا حور نأ : ليوط ثيدح ىف ىور ام ليوأتلا اذه

 ادع ل! 1 للى 2 كاذبا لاهو « تيطلا دسملا قو تناك ىلا ةيبطلا سفنلا اح

 "املا اا كل حتفت ال هناف  ةميمذ ىعجرا امل لاَتيف رفاكلا حورل حتفتسيو

 قرطتالو . ءاعسلا ىلإ دوعصلا ىف محل نذير ال : ىنعملاف ءامسلا ىف ةنجلا نأ 4 ثلاثلا لوقلاوإ)

 . ةنجلا اولخديل اهيلا م

 ءامسلا باوبأ انحتفف) هلوق نم ذوخأموهو « ريخلاو ةكربلا مهيلع لزنت ال «عبارلا لوقااوإل

 نم اهيلع لزني نأب اما ةديعس نوكنت امنإ حاورألا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه لوقأو (رمهنم ءامب

 نأ ىلع لدي كلذو تاومسلا ىلإ حاورالا كلت لامعأ دعصي نأب امإو « تارينخلا عاونأ ءامسلا

 دعصت اهيلاو ؛ تاكربلاو تاريخلا لزنت اهنمو . هتاداعسنك امأو ؛ حاورآلا ةجمم عضوم تاومسلا

 (ءامسلا باوب أ محل ميتفتال) هلوق ناك كل ذك رمأألا ناك املو ؛ تاداعسلالائكب اهزوف لاح حاورألا

 . ديدهتلاو ديعولا عاونأ مظعأ نم

 : لئاسم هيفف ( طايخلا مس ىف لمجا جلي ىتح ةنجلا نولخدي الو ىلاعت هلوق 85

 ةربالا بقئاههضو نيسلاحتفب «مسلا»و ءروهشم لمجاو . لوخدلا«جولولا» «ىلوألا ةلأسملا)

 بق لكو « ثالثلا تاكرحلاب (مس) ىورب : فاشكلا بحاص لاقو ؛ مضلاب (مس) نيريس ناأرق



 بي ويب ا

 3 0 ءابنعااورككتاإو اناا دكار نإ ل

 ءامسلا 2 م ل 0 0 انآب 1 اوبُذك نذل نإ

 ه-

 م ااا هع كو

 ىزحب كلَذكو طايخلا م ىف نابل حلب ىف ع لا نواخدي الو

 ىزحب َكاذكو شاوغ مهقوف بد 2 هج نم هم «5*» نيمرجلا

 «؟١١» نيملاظلا

 فكلاىلإ اوعد دق ؛ةداقو ةداسو ءاسؤر مهنوكلامهناآل ءبذك مهنماذه : لوقي نأ ل ئاقلو

 . نيلاض اوناك ناو مهف ؛ ةلفسلاو عابتألا امأو ؛ نيلضمو نيلاض اوناكف , هيف بيغرتلا ىف اوغلابو

 رفكلاو لالضلا كرتىف ءاسؤرلا ىلع عابتالل لضف ال هنأ موق لطبف « نيلضم اوناكام مهنأ الإ

 نأ اندنعو «ةمايقلا موي 0 اذنه ىف اويذك رافكلا نأ فابلا ىف اماىصقأ نأ :هباؤجتو

 انير هللاو اولاق نأ الإ هتك مهلتق حدر كت م هلوق ىف ماعنألا ة ةروس ىف هانررق دقو ءزئاج كلذ

 (نكك رشم ان اك

 ناو« ةداقلا مالك نم نوكي نأ ل متحي اذهف (نوبسكت متتك امب باذعلا اوقوذف إل هلوقامآ

 . اعيمج مهل ىلاعت هللا لوق نم نوكي

 ءاسؤرلا نع'رخأ ال لاع هنال دول 1 0 را مالكلا اذه نم دوصقملا نأ معاو

 فوذلا عوقول اببس كلذ ناك ءاضعب مهضعب نعليو « ضعب نع أربتي مبضعب نأ عابتالاو
 . بلقلا ىف ديدشلا

 نولخديالو ءامسلا باوبأ محل حتتفتال اهنع اوريكتساو انتايآب اوبذك نيذلا ناإ) ىلاعت هلوق

 شاوغ مهثوف نمو داهم مج سس مه نيمرجملا ىزجب كلذكو طايخلا ا ْ لمجا جلي ىح ةنجلا

 («نيملاظلا ىزحجت كلذكو
 ةمدقتملا ةيآلا ىف لاق ىلاعت هنأل كلذو  رافكلا ديعو ىف مالكلا مامتا هنم دوصقملا نأ معا

 هذهىف ىلاعت حرش مث (نودلاخابيف مث رانلا باحصأ كئلوأ اهنع اوربكتساو انتايآب اوبذك نيذلاو)

 لئالدلاب ىأ (انتاياب 4 ةاوقبا لي زيكسسملا نيبدكتملا كتلوأ قال قاوولخلا كلذ ةنك هلا

 تافصلاو تاذلا تايثإ لئالد نوركني ةيرهدلاف ٠ نيدلا لوصأ ئه ىلا .لئاسملا لعاةلادلا

 تاوبنلا ةعص ىلع ةلادلا ل كك و,ذكي تاوبنلا وركهو , ديحوتلا لئالد نوركني نوك رشملاو



 ةيآلا «لضف نم انيلع كل ناكاف مهارخال مهالوأ تلاقود ىلاعت هلوق 06
 وهو باذعلا ديزمب نيمدقتملا كتلوأ ىلع نوعدي مهنأ نيرخأتملا ءالؤهنع ىلاعت هللا ىكح م“

 : نالوق « فعضلا ىفو (رانلا نم ًافعض ًاباذع مهتآف) هلوق

 همحر ىعفاشلا لاقو . ةدحاو ةرم ءىثثلا لثم وه «فعضلا» ةديبعوبأ لاق «لوآلا لوقلاإ

 ” الا 4 ناار ا ةكيلشت كيلا تالف | وطعا لاقف_ . ىصوأ لجر:ىق لاقف : اذه براقام : هللا

 . نيت رم هلثم ىطءي

 ىلعروصقمب سيلو دازامىلإ لثملا برعلا مالكىف «فعضلا» ىرهزألالاق «ىناثلا لوقلاو إل

 فعضلا نآل ؛ هلاثمأ ةثالثو هالثم ىأ « هفعض اذه : لوقت نأ برعلا مالك ىف زئاجو ؛ نيلثملا

 (اولبع امي فعضلا ءازج م كتلاوأت) لاعت هلاوق: ؛:ةيلغ لتلدلاو ءةر وصحت لزغ ةدايقأ لالا ق

 ةنسحلاب ءاج نم) ىلاعتهلوقل « هلاثمأ ةرشع ل عجب نأ هب ءايشألا ىلوأ لب ؛ نيلثم الو الثم هب دري ملو

 . هل ةيابش الام ىك] روصحم ريغ هرثك أو لثملا وهو روصحم فعضلا لقأ نأ تبثف (اهلاثمأ رشع هلف

 ةيصولا لجأل انأ الإ «ةثرولا قوقح ةقلعتم ةكرتلا نأ ملعاف : هللا همحر ىعفاشلا ةلأسم امأو

 مرجالف ؛كوكشم قابلاو : لثلا وه ةيصولا ىف نقيتملا ردقلاو . هل ىصوملا ىلإ اهنم ةفئاط انفرص

 نيلثملا لع ةلأسملا كلت ىف فعضلا انلمخ بسلا اذهلف « كوكشملا انحرطو نقيتملا اندَخأ

 : ناتلأسم هيف (نوملعت ال نكلو فعض لكل لاقل ىلاعت هلوق امأ

 : ىنعملاو « بئاغلا نع ةيانكلا ىلع ءايلاب (نوءلعي) مصاع نع ركب وبأ أرق «لوألا ةلأسملا)

 ناك ناو هنآل « لك ىلع مالكلا لمحيف ءرخآلا قيرفلا باذع رادقم قيرف لك ملعي ال نكلو

 ءاتلاب اًورقف نوقابلا امأو : ىنعملا نود ظفللا ىلع لمخ « ةبيغلل عوضوم رهاظ مسا وهف نيبطاخملل

 زوحيو « باذعلا نم كنم قيرف لكل ام ؛ نوبطاخما اهيأ نويلعت ال نكلو : ىنعملاو باطخلا ىلع

 ١ كلذ راانفمام ايدل (لهأ ان نوياشت الا كلا

 دحأ لكل لصحىأ (فعضلكل) هلوق نم دارملا ناكنإ : لوقي نأ ل ئاقل 4 ةيناثلا ةلأسملاإ>

 ىنعم اف ؛ كلذ دارملا نكي مل ناو ؛ ملظ هنأل زئاج ريغ كلذف « هقحتسي ام فعض باذعلا نم

 نا

 ةياهن ريغ ىلإ رخآ ملأ لوصح هبقعي هناف لصحي ملأ لكف ديزي رافكلا باذع نأ : باوجلاو

 « مالوأ تبطاخ ام مهارخأ نأ ىلاعت نيب مث « رخآ ىلإ ال ةديازتم ةفعاضتم مالآلا كلت تناكف

 ىأ (لضف نم انيلع ,كل ناك اف مهارخأل مثالوأ تلاقو) لاقف « مارخأ مهالوأ بيجت كاذكف

 - تادعلا قامت ف'ن وك راتعتم اناؤ:"لدلفااواردكتلا كرف



 0 هيلا عراتلا نم ًافعض ًاياذع مهنآف انولضأ ءالؤه انبر » ىلاعت هلوق

 . ناهجو هيفف 4 ممأ ىف اولخدا ل ىلاعت هلوقامأ

 زاجمو رامضإ ةيآآلا ىف لوقلا اذهىلعو « ممأ عم رانلا ىف اولخدا : ريدقتلا (لواآلا هجولاإ)

 انلقاناثل «عم» ىلع «ىفد ةملكانلح اناللف «زاخجلا امأو . راتلا ف : انلوق.اهف انرمضأ انالفرائضالا امأ

 : ممأ عم ىأ (ممأ ىف) هلوق ىنعم

 رانلا ىف ممأ ىف اولخدا : ريدقتلاو ؛ زاجلا مزتلي الو رامضالا مزتليال نأ «ىتاثلا هجولاوإل

 ةدعت ىأ (ننالاو نا نم مكلبق نم تلخدق) هلوقو مهيب امف لوخدلا ؛ ممالا ىف لوخدلاى

 لخدي لب ؛ةدحاو ةعفد رانلا ىف مهعمجأب رافكلا لخديال ىلاعت هناب رعشي اذهو ٠ مكنامز مهتامز

 ةمآلا نم لخادلا دهاشي و ؛ لوقلا اذه حصيل ؛ قوبسمو قباس مهف نوكيف ؛ جوفلا دعب جوفلا

 اضعب مبضعب نعاي رانلا لهأ نأ دوصقملاو (اهتخأ تنعل ةمأ تلخد الك) هلوقو اهقبس نم راناا ىف

 هلوةبدارملاو (نيقتملاالإ ودع ضعبل مهضعب ذئموي ءالخألا) ىلاعت لاقاك « ضعب نم مهضعب أربتيف
 «دوبملا نعلم دروهبلا كلذكو يك رثملا نولي نك كلا نأ: ىعملاو نيذلا قرئ الا

 اذإ ىتج) هلوقو .: ةلالضلا نايدأ رئاسو ةتباصلاو ؛« سوما ف لوقلا اذك و ::ئىراضصنلا ىراملا

 ءاضءعب مهضعب كردأو ءرانلا ىف وعمتجاو . اوقحالت ىنعمب  اوكرادت ىأ (اعيمجاهيف اوكرادا

 : ناتلأسم هيفو (مثارخال مالوأ تلاق) هعم رقتساو

 ىنعي مهارخأ لتاقم لاق : لوألا : نالوق ىرخألاو ىلوألا ريسفت ىف (لوألا ةلأسملا))

 ءةلفسلاو 0 مهو « ةلزنم مارخأ :قاثلاو . اهف الوخد مهالوآل « رانلا ف الوخد مثرخآ

 . ءاسؤرلاو ةداقلا مهو ةلزنم مهالوأل

 مهايإ مملالضالو مباجال : ىنعملاو ؛ لجأ مال (مهارخآل) هلوق ىف «ماللا» 4ةيناثلا ةلأسملا)

 , مهالوأ اوبطاخام منال . مهالوأأل لوقلا اذه اوركذ مهنأ دارها سيلو (انولضأ ءالؤه انبر اولاق)

 . مالكلا اذهب ىلاعت هللا | وطاخاقإاو

 معاو. انولضأ نيمدقتملا نإ نولوقي عابتألا نأ : ىنعملاف (انولضأ ءالؤه انبر إل ىلاعت هلوقامأ

 « لطابلا ىلإ ةوعدلاب : امهدحأ : نيهجو ىلع نيرخأتملل نيمدقتملا نم عقي لالضالا اذه نأ

 . ليطابالا كلتل ةلطبملا لئالدلا ءافخإ ىف ىعسلاو « مهنيعأ ىف هنييزتو

 كلت ىف مدنا نييندجملا كتل نيظكم نر رات 0. نأب 4ىناثا هجولاوإل

 نيمدقتملا كلوأ مادقاب اهيبشت كلذ ريصنف' «. مهب نوسأتيو ىتا ليلاضاللاو ليطابألا

 . لالالا لع

 «إ؛ رخآ ١٠و



 ةيآلا «كلبق نم تلخ دق ممأ ىف اولخدا لاقد ىلاعت هلوق ا

 0 8 هدا ساره 2اس كنت و هسا 60 تاح رود 2غ 4 2 0

 ابك 5 - سنالاو نجلا 5 ملبق سس ل لق ممأ 0 اولخدا لاق

 لسن سس هر ل 0 نر

 كك مادا مها 6 اميمج ف ا 1 ادى ص 6 -د ةمأ ت

 س2 ١ د 5

 نكلو فعض نم لكل لَ راثلا تى : ه افعض ادع منان[ واف ءالؤه

 1 1 نم ًانلع ل 0ف 1 ل ل مالو تلاقو طل
 00 -ذأ هرم ه6

 كة َنوسْكَت ا باذعلا

 3 را ل مهن كا رانا

 نم مهنودبعتو مم وعدت منك نيذلا ءاكرشلا نبأ . هانعم ( منك انيأ) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ناكو < فانقكلا كعاض لاق: تحضملا ظخ“ىق ننأب ةلوضؤم كعقو 'ءام» ةظفلو : هللا نود

 . نوعدت نيذلا ةحلآلا نأ : ىتعمب ةلوصوم !م:آل « لصفت نأ اه>

 اوناكم هنأ مهسسفنأ ىلع اودهشو اوبهذو اولطبىأ (انع اواض) اولاق مهنأ مهنع ىكح ىلاعت هنإ مث

 , توملا ةنياعم دنع نيرفاك

 ليوهتلا نآل ٠ رفكلا نع رافكلا رجز ةيآلا نم دوصقملاف « هوجولا عيمج ىلع نأ ملعاو

 زارتحالا ىفدددستلاو لالدتسالاو رظنلا ىف ةغلابملا ىلع لقاعلا لمحب ا لاو>الا هذه ركب

 ” كيلعتلا 2

 ةمأ تلخد ايلكر انلا ىف سنالاو نجلا نم مكلبق نم تلخ دق ممأ ىف اولخدا لاقرإ ىلاعت هلوق

 ًاباذع مهتآف انواضأ .الؤه انبر مهالوأل مهارخأ تلاق ًاعيمج اهيف اوكرادا اذإ ىّتح اهتخأ تنعل

 لضفنم انيلع كلناكافف مهارخال مهالوأتلاقو نوملعتال نكلو فعض لكل لاقراناا نم ًافعض

 (نوبسكت منك امب باذعلا اوةوذف

 . رانلا مهلخدي ىلاعت هنأ وهو رافكلا لاو-أ حرش ةيقب نم ةيآلا هذه نأ ملعا

 لاق : ىتاثلاو . كلذ لودي ىلاعت هللا نإ : لوألا : نالوق هيفف (اولخدا لاق ىلاعت هلوق امأ

 ءالمأ رافكلاعم ملكتي له ىلاعت هنألع ءانب فالتخالا اذهو « رانلا نزاخ مالكن م وه : لتاقم

 :ءاضقتسالاب ذاك ملكا 0 دقو



 ا ةيآلا «مهنوفوتي السر مهتءاج أذإ ىتح» ىلاعت هلوق

 0 (ادعص اباذع هكلسن) هلوق فو (ىظلت اران مكرذناف) ىلاعت هلوق ف روكحدللا وه

 رفكىف ممونذردق لعب اتكلا نم مهييصن ىه ءايشألا هذهف (لسالسلاو مهقانعأى لالغالا ذإ)

 ١ : ليقف هيف اوعلتخاو ؛ باذعلا ىوس ءىش بيصنلا اذه نم دارملا نا (ىاثلا لوقلاو إل

 مهنعبذن ناو مهفصتت ناو مهملع ىدعتنالنا انل ةمذلهأ اوناكاذإ انيلعمملبحي ىراصنلاو دوهيلا

 مهلاني كئلوأ : ريبج نب ديعسو : دهاجمو ؛ سابع نبا لاقو باتكلا نم بيصنلا ىنعم وه كلذف

 هللا ىضق ناف : ةداعسلاو ةواعشلا نم هتئيشم ىفو هللا كح ىف رمل قبسام ىأ . باتكلا نم مهييصن

 ناميالا ىلإ مهلقن ةداعسلا ىلع متحلاب ل ىضق نإو « مه رفك ىلع مهاقبأ ٠ ةواقشلا ىلع متحلاب مل

 اذاف « رامعألاو لامعالاو قازرآلا نم مهل بتك ام : ىنعي . ديز نباو عيبرلا لاقو ؛ ديحوتلاو

 , لصح امنإ فالتخالا اذه نأ ملعاو (مهنوفوتي انلسر مهتءاج) اهتم اوغرفو تضرقناو تينف

 هوجولا لكل لمتحم لمج «بيصنلا» ظفلو (باتكلا نم مهبيصن مهلانب كتئلوأ) لاق ىلاعت هنأل

 ىف اوغلب نإو مهنأ نيب ىلاعت هنأل « ىلوأ قزرلاو رمعلا ىلع هلمح : نيقةحلاضعب لاقو . ةروكذملا
 الضفترمعو قزرنم مهل بتك ام مهلاني نأنم عنامب سيل كلذنأ الإ ميظعلا غلبملا كلذ رفكلا

 ىلع لدي (مهنوفوتي انلسر مهءاج اذإ ىح) هلوقف ًاضيأو ءاوبوتيو اوحلصي ىكل : ىلاعت هللا نم

 تعلا كلذ لوط في وكولا 00 ::كيصنلا كالدل ردح ةلاغلاكه وتلا رضرلا نعلن

 . قزرلاو رمعلاالإ سيل ؛ ةافولا لوصح ىلع مدقتملاو « ةافولا لوصح ىلع ًامدقتم

 : لئاسم هيفف يك امنيأ اولاق مهنوفوتي انلسر مهتءاج اذإ ىحرل هلوق امأ

 تافلأ هذهو «امأ»و «الأدو «ىتح» ةلامإ زوحبال : هيوبيسو ليلخلا لاق ((ىلوألا ةلأسملا)

 ,« فلآلا اهيفىتلا ءامسالا رخاوأ نيبو اهنيي لصفي ناعمل تءاج فورح رخاوأ اهنال « حتفلا تمزلأ

 لاقو . ىركس تهبشأف فرحأ ةعبرأ ىلع اهنآل ءايلاب تبتك (ىتح) نأ الإ . ىدهو لبح : وحن
 فرصتلا نم برض ةلامالاو ؛فرصتيال فرحامنآل (ىت>) ةلامإ زوال : نييوحنلا ضعب

 : نالوق هيف (مهنوفوتي اناسر مهتءاج اذإ ىتح) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 سابع نبا لاق . ىنعملا اذهديفي ةافولا ظفل نآل « حاورالا ضبقوه دارملا «لواآلا لوقلاإل

 خيبوتااو رجزلا ليبس لبع توملا دنع ءايشاألا هذهب مهنوبلاطي ةكئالملاف ؛ رفاكلا ةمايق توملا

 ؛ هناوعأو توملا كلم مث لسرلا ءالؤهو ؛ديدهلاو

 ىو ةوححلا ف فوك الرا اذه نأ جاجزلا ىلوق دحأو ؛ نسحلا لوق وهو 4(ىناثلا لوقلاور)

 ىلإ مرشح دنع مهتدم نوفوتي .ىأ (مهنوفوتي) باذعلا ةكئالم ىأ (انلسر مهتءاج اذإ ىتح) هلوق



 ءابابدل وا اب 1 ن َن وك 1/ ةنالا ابا تدك نأ اي دكهشلا لع ىثرتفا اك لظأ قف[ لاعتدا وق :

 د را رد ]آ

 ماني 0 0 اب بدك 0 ابنك هلل 7 قفا 2 هب

 5 رت 523--- 00 3 0 -

 ماع 5222 ه - اس را ه2

 000 ا اودهَشَو اَنَع اوُلَص ولاَ ا سالو

 تال 5

 نأ ىأ (اوريكتساو) لسرلا اب ءىجي ىتلا تايآلا هذهب اوبذك نيذلا نا ىلاعت نيب مث « هتلع

 ةيآلا هذه. انباححأ كسمت دقو (نودلاخ اهيف مث رانلا باحصأ كتلوأف) اهمازتلا نع اودرمتو اهلوبق

 هللا تايآب نيبذكملا نا نيب ىلاعت هنألل ءرانلا ىف ًادلخم قبيال ؛ ةالصلا لهأ نم قسافلا نا ىلع

 ىضتقي كإذف « رصحلا ديفت (مث) ةملكو  رانلا ىف نيدلخم نوقبي نيذلا مث ءاهلوبق نع نيريكتسملاو

 : ملعأ هللاو . رانلا ىف ًادلخم قبال , رابكتسالاو بيذكتلا كلذب اذوصوم نوكيال نم نا

 باتكلا نممهييصن مهلاني كئلوأ هتايآب بذك وأ ايذك هللا لع ىرتفا نم ملظأ نفل ىلاعت هلوق

 ىلع اودهشو انع اواض اولاق هللا نود نم نوعدت منك ان اننا ميرال ةلسر مهتءاج اذإ ىب

 («(نيرفاك | وناك ممنأ م 7

 نيذلاو هلوق ىلإ عجري (هتايآب بذك وأ ابذك هللا ىلع ىرتفا نمت ٍلظأ نف) ىلاعت هلوق نا ملعا

 هلقي ملام هللا لع لوقي نمم املظ مظعأ نف ىأ ( مظأ نقر هلركر |( حار ركتساو اننارأا ريالكا

 لوآلاو . دجوام راكناب حلاوه : ىناثلاو . دجويللام دوجوب مكحلاوه : لوآلاو . هلاقام فدك وأ

 بك اوكلا نعوأ مانصالا نع ةرابع كيرشلا كلذناكءاوس هلل كيرشلا تبثأ نم لوق هيف لخد

 الانام لكلا تالا كين نع لرد هاب لحنا اقم هاو نادرا نيلئاقلا كتعاذم نع وأ

 نوكركنأ نم لوق هيف ]+ دي : ىتاثلاو . ىلاعت هللاىلإ ةلطابلا ماكحالا فاضأ نم لوق هيف لخديو
 . ٍلسو هيلع هللا لص دمع ةوبن ركنأ نم لوقو . ىلاعت هللا دنع نم الزان اناتك نآرقلا

 ىلع بيصنلا كلذب دارملا ىف اوفلتخاو «باتكلا نم مهييصن مهلاني كئلو أ ١ ىلاعت لاق مث

 مهل ابيصن هلعج ىذلا نيعملا باذعلا كلذ مهلاني ىنعملاو ؛ باذعلا هنم دارملا نا نيلوق

 « نيعلا هقرزو هجولا داوس وه مهضعب لاقف . نيعملا باذعلا كلذ ىف اوفلتخا مه « باتكسلا ىف

 : جاجزلا لاقو (ةدوم مههوجو هللا ىلع اوبذكن يذلا يرت ةمايقلا مويو) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو



 دف ةيآلا «نونزحي مثالو مهبلع فوخ الفد ىلاعت هلوق

 (حلصأو قنا نف) هلوق وهو . ءازجلاو طرشلا نم هدعب اهو ءافا وه طرشلا اذه ءازجو ةليقثلا

 مهلعو هيلع ءايبنالا مئاخ وهو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرال ًاباطخ ناكنإو لسر لاق امنإو

 لوسرلا نوك نال (كنم) لاق او ممآلاىف هتنس هيضتقيام ىلع مالكلا ىرجأ ىلاعت هنأل مالسلا

 نوكت هتراهطبو هلاوحأب مهتقرعم نأ : اهدحأ : تاهج نم مييلع ةجحلل نيبأو مرذعل عطقأ مهن

 ىلا تازجعملا ىف عقيال مرج الف ةمدقتم نوكت هتردقب قيلي امب مهتفرعم نأ .نباهبناثاوب.. ةمالقتم

 هانلعجولو) ىلاعت لاق ببسلا اذبلف هتردقبال ىلاعتهّللا ةردقب تلصح ابنأ ىف ةبشو كش هيلعربظت

 نوكيالام فالخ . سنجلا ءانبأ ىلإ بلقلان وكسو ةفلألا نم لصحام : اهثلاث و . الجر هانلعجلاكلم

 .: هيفل اللاب هدا لصحال هناف مسجلا

 ماكحالا ليقو . لئالدلا ليقو . نآرقلا ىه تايآلا كلت ليقف (ىنايآ كيلعنوصقي) هلوق امأو

 اًواج اذإ لسرلا نآل ىلاعت هللا تايآ ءايشالا هذه عيمج نآل ؛ هيف لكلا لود للوآلاو عئارشااو

 همجو (حلصأو قتا نف) لاقف . ةمآلا لاح ىلاعت مسق مث , ماسقألا هذه عيمج اوركذي نأو دب الف

 ىف لخدو « هنع ىلاعت هللا ىهنام لك قَد ىذلا وه قتلملا نال باوثلا بجوي امن نيتلاحلا نيتاه

 . هب رمأام لكب ىنأ هنا (حاصأو) هلوق

 ىأ (نونرحي مهالو) ةلبقتسملا لاو-آلا ببسي ىأ (مهيلع فوخالف) هتفصف ىلاعت لاق مث
 فاعغ ليقتسملا نامزلا ىف هيلا ةرضملا لودو زوج اذإ ناسنالا نال ةضاملا لاوحالا يك

 ببسلا اذهل ؛ هلق ىف نزحلا لصح . ىضاملا نامزاا ىف ىغيذيالامضعب هيلالصو هنا ملعفركفت اذإو

 باع لع هنزح نآل ءايندلا ىف هتافام لع نرحال نأ دارملا نوكي نا نزحلا قن يف ىلوآلاو
 ةدئازلا ةدّئافلا ىلع هلمحو داعملاكنوكيف . فوذلا لاوز نم هل لص> امب عفتري نأ بحي ةرخآلا

 فوخ هلق ىف لصحال ةرخآلا ىف هناف , ايندلا ىف هلاخ قرافت ةرخآلا ق,هلاج نا ىلاعت نيف لوأ

 دنعذز>و « فو مهقحلي له تاعاطلا لهأنم نينمؤملا نا ىف ءاملعلا فلت+او « ةتبلا نز> الو

 هلوق اضيأو : ةيآلا هذه هيلع ليلدلاو ؛ كلذ مهقحليال هنأ الإ مهضعب بهذف . ةمايقلا موي لاوهأ

 امنورت موي)ىلاعت هلوقل عزفلا كلذ مهقحلي هنأ ىلإ مهضعب بهذو (ربك آلا عزفلا مهنزحيال) ىلاعت

 (ىراكسي مث اهو ىراكس ساناا ىرتو اهلمح لمح تاذ لك عضتو تعضرأ امع ةعضرم لكل هذت

 .نسفوطا مدت 41

 بيبطلا ٍلوقك « رورسلاو نمأألا ىلإ لؤي مهرمأ نأ هانعم ناب : ةيآلا هذه نع ءالؤه : باجأو

 1 يف تقولا يف ناكناو « ةمالسلاو ةيفاعلا يلا لؤي ك رمال كال قمار دا عض رن



 ةيآلا «مكنم لسر مكنيت كأن نأ | مإ مدآ ىبباي» ىلاعت هلوق ا

 َملْضَأَو قناَنق قاب م 000 10 لسكن مآ ع
 ل

 ب عه سةر اس 6

 0 8 َ اب ودك نيا هو نونرح مالو مهَلَع ف 0

 «مدد َنودلاَح أبف 0 ءائآو 1
0 

 « نامز لك ىف ةعاملا ىه ةمآلا نال ل لكل 1 َّ (ةمأ لكاوز لاق امنا : يناثلا لوقلا لغو

 اضيأو « ملا ديعولا ىرجم ىرح امف ةمآلا ركذ نآل « لجألا ىف براقتلا املاح نم مولعمو

 مهيلع لاصتتسالا باذعل وزن ىف نيعم تقو ممألا نم ةمأ لكل نوكي نأ ىضتقي : لوألا لوقلاف

 : تكادك كتلك نال كرد

 هيف عقب ال « لجأ دحأ لكل نوكي نأ مزل : ىنأثلا لوقلا ىلع ةيآلا المح اذإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا))

 نم ديزأ هتيقبت ىلع ردقيال ىلاعت هنأ هنم دارملا سيلو « هلجأب اتيم لوتقملا نوكيف ريخأتلاو ميدقتلا

 هنوك نع لاقت ةجو رح اوضتمي اذه نال تق ولا كلذ ىف هتيم 'نأ لع زادي الو ضقنأ الو 6 كلذ

 ربخأ ىلاعت هنا دارملا لب عنتمم ىلاعت هللا قح ىف كلذو ؛ هتاذا بجوملاكهتروريصو ء اراتخم ارداق

 . هجولا اذه ىلع عي رمآلا نأ

 كلذنع رخأتيالهنأ دارملا (نومدقتسيالو ةعاس نورخأتسيال) ىلاعت هلوق 4( ةعبا رلاةلأملا)

 لقأ ظفللا اذه نآل ةعاسلا ركذ ىلاعت هنأ الإ ةعاس نم لقأ وه اب الو ةعاسبال نيعملا لجألا
 . تاقواألا ءامسأ

 كلذ عوقو المع عنتما لجاللا روضح دنع نراف (نومدقتسي الو) هلوق ىنعم ام : ليق ناف

 . هيلع مدقتملا تقولا ىف لجآلا

 اذإ « ءاتمشلا ءاج : برعلا لوقت . لجاألا روضح برق ىلع (مهلجأ ءاج اذاف) هلوق لمح : اناق

 . ىرخأ:هنع رخأتلاو رات كلذ لع مدقتلا حصي لجألا ةبراقم عمو . هتقو براق

 فوخ الف حلصأو ققتا نف ىنايآ مكيلع نوصقي مكنم لسر مكنيتأي امإ مدآ ىنباي )ل ىلاعت هلوق

 «(نودلاخ اهيف مث رانلا باحصأ كئلوأ اهنع اوربكتساو انتايآب اوبذك نيذلاو نونزح< مثالو مهلع
 كا 11 حال 1ث لجل دأ لكتكن | نيبو, فيلكتلا لا وخأ نيبال ىلاعت هنأ لعا

 باذغلا دشأى اوعقو نيدرمتم اوناكنإو:نزحالو مهلع فوخالف نيعيطم اوناك توما دعب مهنأ
 نونلا اهلعف تمزا كلذلو طرشلا ينعمل ةدكؤ م ام اهيلا تمبض ةيطرشلا نأ ىه (.كنيتأي امإ) هلوقو



 تا/ ةيآلا «ةعاسن و رخأتسيال مبلجأ ءاج اذاف لجأ ةمأ لكلوو ىلاعت هلوق

 حل هاذ ا

 «* 5 كويس ا ةعاس  نورخاتسيال ملجأ ءاجاَذاق 15 ملك

 . رخخا ىلع مثالاو ءانزلا ىلع ةشحافلا انلمح نإو « هيف بونذلا

 لصحت امنإ ىهو ؛ باسناألا ىلع تايانجلا : اهدحأ : عاونأ ةسمخىف ةروصحم تايانجلا : انلق

 برش ىهو ؛لوقعلا ىلع تايانجلا : امناثو (شحاوفلا ىبر مرح امإ) هلوقب دارملا هو « انزلاب

 ىلع تايانجلا : اهعبارو . ضارعاألا ىلع تايانجلا : اهثلاثو (متالا) هلوقب ةراشالا اهيلإو . رخل

 نايدالا ىلع تايانجلا : اهسماخو (ق+لاريغب ىغبلاو) هلوةب ةراشالا امهملإو « لاومألا ٍلعو سوفنلا

 ازكرشت نأ و) هلوقي .ةراشالا هحلاو 2 لاحت 12 تن دطلا "اهيل

 هللا ىلع اولوت نأو) هلوقب ةراشالا هيلإو : ةفرعم ريدغ رم هللا نيد ىف لوقلا : اهينائو (هللاب

 . عباوتلاو عورفلاك قاوبلا تناكو . ءايشأللا هذه ىه تايانجلا لوصأ تناك املف (نويلعت الام

 . رصحلل ةديفملا ءامإ» ةملك ايف لخدأف ٠ لكلا ركذ ىرجم ايراج اهركذ ىلاعت لعج مرجال

 ىبر مرح امتإ : ةيالاريدقت راصف « هنع هللا ىهن ىدلا وه مثالاو ةشحافلا مىناثلا لاؤسلا)

 هتاذىف هلامشا نع ةرابعوه ةشحاف لعفلا نوك باوجلاو . ةدّئافلا نع لاخ مالك وهو , تامرحلا

 . ملعأ هللاو «لاؤسلا طقسيف : ريدقتلا اذه ىلعو « هنع ىبنلا بحي اهرابتعاب رومأ ىلع

 («نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسيال مهلجأ ءاج اذاف لجأ ةمأ لكلو إل ىلاعت هلوق

 :لئاسم ةدآلا ىف

 الجأ دحأ لكل نأ ن يب , فيلكتلالاوحأو مارحلاو لالحلا نيب اىلىملاعت هنأ (ىوألا ةلأسملا)

 ددشتيل فيوختلا هنم ضرغلاو « ةلاحم ال تام لجألا كلذ ءاج اذإو « رخأتيالو مدقتي ال انيعم

 . ىغبني أك فيلاكتلاب مايقلا ىف ءرملا

 هذه ىفو ؛ ةلهملا ءاضقنال بورضملا تقوملا تقولا وه ؛ لجألا نأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا)

 : نالوق ةبآلا

 ةمأ لك هع لاطتاههل نأ ىتحملا نأ تاقمو قسلكاو ساعات لود 1 (لوألا لوقاإ

 هيف نوريصي ىذلا تقولا كلذ اورظني نأىلإ مب. دعي الىلاعتوهو « نيعم تقو ىلإ اطوسر تبذك
 ةلاحال باذعلا كلذ لزن تقولا كلذ ءاج اذاف « لاصتتسالا باذعل ناقحتسم

 عوقو عنتما لكو لجألا كلذ عطقتا اذاف « رمعلا لجألا اذهب دارملا نأ (ىااثلا لوقلاوإل

 لجأ دحأ لكلو لقي ملو (ةمأ لكلو) لاقيملاعت هنآل ؛ ىلوأ : لوألا لوقلاو ؛ هبف ريخأتلاو مدقتتلا



 ةيآلا «قحلاريغب ىغبلاو مثالاو نطبامو اهنمرهظام» ىلاعت هلوق ف

 : لوآلا : .ناهجو ريسفتلا اذه ىلع (نطب امو اهنم رهظام) هلوق ىف : لوقنف اذه تبث اذإ

 :ىتاثلاو . ةينالع عقي نأب اهنم رهظ امو  ةبحماو قشعلا ليبس ىلع عي ىذلا وهو ءانزلا رس ديري

 هصيصخت بجيف مالا امأو . لوخدلا (نطب امو) ةقئاعملاو ةسمالملا انزلا نم رهظ امي داري نأ

 قرفلا رهظي هناف : ريدقتلا اذه. و (امهعفن نم ربك أ امهمتإو) را ةفص ىف لاق ىلاعت هنآأل ء رخلاب

 . نيظفللا نيب

 دارملا : اولاق نيذلا امأ : لوقنف (قحلا ريغب ىغبلاو) هلوق تامرحما نم «ثلاثلا عونلاإ)

 نيلخاد انوكب نأو دبال كرشلاو ىغبلا نإ : اولاق . بونذلا عيمج مثالابو ٠ رئابكلا عيمج شحاوفلاب

 «بوتذلاعاونأ حبقأ امهنأ ىلعاهيبفت ركذلاب امهصخ ىلاعت هللا نأ الإ « مثالا تحتو شحاوفلا تحت

 نمو كنمو (مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ ذإو) هلوق فو (لاكيمو ليربجو هتكئالمو) هلوق ىف اك

 اذه ىلع كرشلاو ىغبلا : اولاق ٠ رثخلاب متالاو انزلاب ةصوصخم ةشحافلا اولاق نيذلا امأو « مون

 ريغلا ىلع مادقالا ىف الإ لمعتسي ال ىغبلا : لوقنف . مثآلاو شحاوفلا تحت نيلخاد ريغ ريرقتلا

 . تقولا ناطاس ىلع جورخلا ىغبلاب داري دق اضيأو ٠ اضرع وأ ء الام وأ ءاسفن

 العار كلا اذه ك5: ف ةلئافلا انشر يلب يعي الإ ن ا خلا : ليق ناف

 ىلع اومدقت ال : ىنملاو (قحلاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا اولتقت الو) ىلاعت هلوق لثم هنا انلق

 . ايغب نوكي نأ نم جرخب ذئيخ « قح هيف كل نوكي نأ نأدالا ءروقلاو 0 الانا

 هيفو (اناطاس هب لزني ملام هللاب او كا 5 كلان هلاوق تامر نم «عبارلا عونااو)

 رارقالا نأ هنم دارملا : هباوجو ءاناطلس هب لزنأ دقام هللاب كرشلاف نأ مهوب اذه نأ وهو : لاوس

 ةمح ىلع هييئتلاو ةجحلا لوصح عنتما اكلنا عنتم ناطاسالو « ةجح هتويث ىلع سيل ىذلا ىثلاب

 لئالدلا ىوقأ نم ةيآلا هذهو ء قالطالا لع الطاب هب لوقلا نوكي نأ بجوف . كرشلاب لوقلا

 . لطاي ديلقتلاب لوقلا نأ ىلع

 هللا ىلع اولوقت نأو) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ىف ةروكذملا تامرحلا نم «سماخلا عونلاوإل

 ءاشحفلاب رمأب ال هللا نإ) هلوق دنع ا عه ىف ةيآلا هذه ريسفت قيس دقو (نودلعت الام

 الاؤس ةيآلا ىف قبو (نوبلعت الام هللا ىلع نولوقتأ

 ديفي اذكو اذك (ىبر مرح امنإ) هلوقف 6 ديفت ءامنإ» ةملك (لواآلا لاؤسلا))

 .ءاسشاللا هذه ىف ةروصخم ريغ تامرلاو : رضحلا

 لك لخد بنذلا قلطم ىلع مثالاو ؛ رئايكلا قاطم ىلع ةلومت ةشحافلا انلق نإ : باوجلاو



 1 ةيآلا «نطب امو نم رهظام شحاوفلا ىبر مرخ امإ لق» لاك هلوق

 بهل خاف مو و اهنم ريظام شحا ملا ير مرح انمإ لق

 نمو 017 ١

 هدأ لعلة رك الا اناس 1 ؛ لعب لَم هلا اركرشت نأو قحلا
 و

 م رم 02 د

 اة نوملعت الا

 قبس دق تايدآلا ليصفت ىنعمو «نوبلعي موقل تايآلا لصفن كلذك ل ىلاعت لاق مث

 مولعلا ليصحت ىلإ هب اولصوتب ىتح لالدتسالاو هب رظنلا مهنكمي موقل ىأ (نوملعي موقل) هلوقو
 ا هللاو « ةيرظناا

 0 0 ا رك أو

 : ناتلأسم ةيآلا ىف

 اهوحتف نوقابلاو (ىبر) نم ءايلا ةزمح نكسأ (ىلوآلا ةلأسملاإ)
 نيب مارحت سيل هوهرح ىذلا نأ ىلوآلا ةيآلا ىف نيب امل ىلاعت هنأ لعا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 :هوجو للعامهنيي قرفلا فاوفيتخاو ؛مثالا ايناثو ءشحاوفلاال وأ مرخ :تامرحلا عاونأ ةيالاهذه ىف

 رئاعصلا نع ةّزاع رابع مالاو ذ ابحبق شحافتدق 2 رابكلا نع ةرابع شحاوفلا نأ : لوألا

 : لاقي نأ ىضتقي اذه لاقف « هيف ىضاقلا نعطو « رئاغصلاو رئابكلا مرح هنأ : ةيآلا ىنعم ناكف

 ءديعب وهو . ماب سيل رفكلاو « ةقرملاو ءانزلا

 نإو اذهو . دحلاهيف بحي املرسإ مثالاو :دحلا هيف بحيال مسا ةمتحافلا نأ مىاثلا لوقلا)

 . مدقت ام هيف لاؤسلاو « هنم بيرق هنأ الإ لوالل ارياغم ناك

 لآ يكد ناك اوه لقول قاطل مسا مثالاو ؛ ةريبكلل مسا ةشحافلا نأ (ثلاثلا لوقلاو إل

 نأمموتي الثث بنذلا قلطم مجرحتب اهفدرأ ةريبكلا مرح امل ىلاعت هنأ : هيف ةدئافلاو . اريغص

 ا رايتخا لوقلا اذه ىلعو . ةريبكلا ىلع دودقم ميرحتلا

 ةيفيازنإ كرقا رك اعنا د فلا نلطأ ين كناكذإ و ةشحافلا نأ (عبارلا لوقلاوإل

 ناكةنإ) انذلا “لاق لافتات هلك لئلدلازو». ةذايزلاب :لظلصتع فرعلا ف أزل ا

 متشي هنأ مهف : شاخ نالف لبق اذأو : كلذ الإ هنم مهغي م قلطأ اذا ةش-افلاظفل نآلو (ةشحاف

 . طقق انزلا ىلع ةشحافلا ظفل لمح بجوف . عاقولا ظافلأب ساناا
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 ةيآلا «ةمايقلا موي ةصلاخايندلا ةايحلاىف اونمآ نيذللىه لقد ىلاعت هلوق 24

 لداعتينأ وهو : ناريخألا نامسقلا امأ . اعفتريوأ ٠ عفنلاو ررضلا ىواستي وأ « احجار وأ ًاصلاخ

 ناو : ناكام ىلع ناكام ءاقبب كلا بجو ؛ نيتروصلا نيتاه ىنف طق ادجوي موأ . عفنلاو ررضلا

 احوجرم ررضلاو أحجار عفنلا ناكناو « ةبآلا هذه ىضتقمب قالطالا بجو ءاصلاخ عفنلا ناك

 ءاصلاخ هيف عفنلا نوكي ىذلا مسقلاب قحتليف ءاصلاخ اعفن دئازلا ردقلا قبيو « لثملاب لثملا لباقي

 احجار ررضلا ناكناو « مدقتملا مسقلاب قحتليف ؛ عفنلا صلاخ هكرت ناك« اصلاخ ررضلا ناكنأو

 ىلع ةلاد ةيالا هذه تراص قيرطلا اذهف ءاصلاخ اعفن هلرت ناكف  اصلاخ اررض دئازلا ردقلا قب

 عفنلا ىف انيضق ؛ ةعقاولا ىف اصلاخ اصن اندجو نا مث « ةمرحلاو لحلا ىف اهل ةياهن ال ىتلا ماك>ألا

 صنلا تحن الخاد امل ةياهنال ىتلا ماكحالا عيمج راص قيرطلا اذهب و ؛ ةمرلاب ررضلا ىفو « لحلاب

 اقفاوم نوكي نأ امإ . ايلا كلذ كح ناكل , سايقلاب ىلاعت هللا اندبعت ولف . سايقلا ةافن لاق مث

 كلذناكافلاذ ناكناو . هب لقتسم صنلا اذه نآل . اعئاض نوكي ذئفيحو . ماعلا صنلا اذه ل

 . سايقلاب لمعلا نم ىلوأ صنلاب لمعلا نآل ادودرم نوكيف « صنلا اذه مومعل اصصخم سايقلا

 قيرطللإ هعم ةجاحالو ؛ ةعيرشلا ماكحأ لكن ايبب ايفاو هدحو نآرقلا نوكي قيرطلا اذهو : اولاق

 « لعأ هللاو . عئاقولا عيمج نايبب فاو نآرقلا : لوةي نم لوق ريرقت اذهف ءرخآ

 : ناتل أسم هيفف (ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا ىف اونمآ نيذلل ىه لقإل ىلاعت هلوق امأو

 نيكرشملان أل ؛ مهل ةصااخ ريغ ايندلا ةايحلاىف اونمآ نيذلل ىه ةبآلا ريسفت (ىلوألا ةلأسملا)

 . دحأ اهيف مبكر شي ال . ةمايقلا موي ةصلاخ اهيف مهؤاكرش

 ؟ مهريغلو اونمآ نيذلل ليق اله : لبق ناف

 , مهل عبت ةرفكلا ناو « ةلاصالا قيرط ىلع اونمآ نيذلل تقلخ اهنأ ىلع هيبنتلا هنم مهف : انلق

 ىلع هيبنت كلذ نأ : لصاحلاو (رانلا باذع ىلإ هرطضا مث اليلق هعتمأف رفك نمو) ىلاعت هلوقك

 نوكت اهناف .ايندلا ىفامأ . ةمايقلا موي ةمحرلا بئاوش رع اوفصت امنإ معنلا هذه نأ

 . ةيوشم دك

 ربخ هنأ ىلع عفرلا : جاجزلا لاق ء؛ بصنلاب نوقابلاو عفرلاب (ةصلاخ) عفان أرق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 موي ةصلاخ اينذلا ةايحلا ىف اونمآ نيذلل ةتباث ىه لق : ىنعملاو « بيبل لقاع ديز : لوقت اك« ربخ دعب

 اقلعتم (اونمآ نيذلل) هلوقو ادتبملا ربخخ (ةصلاخ) هلوق نوكي نأ زوو : ىلع وبأ لاق . ةمايقلا

 . لالا ىلعف «بصنلاب ةءارقلا امأو . ايندلا ةايحلا ىف اونمآ نيذلل ةصلاخ ىه : ريدقتلاو . ةصلاخت

 . ةمايقلا موي مهل ةصلاخ اهنوك لاح ىف اونمآ نيذلل ةتباث انأرن يفلاو



 3 ةيآلا «هدابعل جرخأ ىتلا هللا ةنيز مرح نم لقد ىلاعت هلوق

 ةغلابملاو ؛ راكنالا ريرقتهنم دارملا نأالإ « ماهفتسا اهرهاظ ةيآلا هذهنأ (ىلوالا ةلأسملا)

 : نالوق ةيآلا ىفو ءراكنالا كلذ ريرقت ىف

 . ةروعلا هب رتست ىذلا سابللا ةيآلا هذه ةنيزلا نم دارملا نأ «لوأآلا لوقلاإ)

 قر ملقا نط نيكو :.امهتع تقلا يتقن شالعالربا

 : نييزتلا عاونأ عيمج ةنيزلا تحت لخديف « ةنيزلا عاونأ عيمج لوانتي هنأ (ىناثلا لوقلاوإل

 عاونأ ًاضيأ اهتحت لخديو ؛ بوكرملا اهتحت لخديو ؛ هوجولا عيمج نم ندبلا فيظنت اهتحت لخديو
 لاجرلا ىلع مسيربالاو ةضفلاو بهذلا ميرحتفف دراولا صنلا الولو , ةنيز كلذ لكنأل « ىلحلا

 نم ىبتشيو ذلتسيام لك. قزرلا نم تابيطلا تحن لخديو « مومعلا اذه تح الخاد كلذ ناكسل
 ناهْثع نع ىورو . بيطلابو ءاسنلاب عتملا هتحت ًاضيأ لخديو : تابورشملاو تالوك أملا عاونأ

 نأ ىلع تمزع . سفنلا ثيدح ىنيلغ : لاقو ؛ ٍلسو هيلع هللا لص لوسرلا ىنأ هنأ : نوعظم نبا

 نإ» لاق . بهرتلاب ىنثدحت ىسفت ناف : لاق «مايصلا ىتمأ ءاصخ نإ نامثعاب الهم» لاقف « ىصتخأ

 ىمأ ةحانس» لاه“ ةحاتنسلاب ئه تذخ لاه ةلفلا قاظنال فكل للاى كاملا لكل ك2

 كسفن ئكتنأ ىلوألا» لاقف ؛ كلمأ امن جرخأ نأىثدحت ىسفن نإ : لاقف «ةرمعلاو جحلاووزغلا

 ةلوخ قلطأ نأ ىنثدحت ىسفن نإ : لاقف «كلذ نم لضفأ هيطعتف نيكسملاو مبتيلا محرت نأو كلايعو

 ملسملا نإد لاق. اهاشغأال نأ ىتثدحت ىسفن ناف : لاق «هللا مرحام ةرجمم ىتمأ ىف ةرجهلا نإ» لاف

 ناكاذإو ةنجلا ىف فيصو هل ناك ًادإو كلت هتعقو نم بصي مل ناف هنيمي تكلماموأ هلهأ ىثغ اذإ

 هل ناك ثنحلا غلبي نأ لبق تام نإو ةمايقلا موي حرفو نيع ةرق هل ناك هدعب وأ هلبق تام دلو هل

 اذإمحللا لك ىنإ الهم» لاق محللا لك آ ال نأ ىنثدحت ىسفن ناف : لاق «ةمايقلا موي ةمحرو ًاعيفش

 لاق . بيطلا سمأال نأ ىتثدحت ىسفن ناف : لاق «هلعف موي لك هينمعطي نأ هللا تلأس ولو هتدجو

 ىتسنع بغرتال ناهثعاي» لاق مث «ةعملاموي هكرتتال لاقو ًابغ بيطلاب فرمأ ليربج ناف الهم»
 «ىضوحخ نع هبجو ةكئالملا تفرض توتي نأ لبق تامو قست نع ةبغر نكرناف

 لوقوهو

 حابم ةنيزلا عاونأ عيمج نأ ىلع لدت ةلماكلا ةعيرشلا هذه نأ لع لدي ثيدحلا اذه نأ معاو

 (هللا ةنيز مرح نم لق) هلوق تحت لكلا انلخدأ ببسلا اذهلف « ليلدلا هصخامالإ « هيف نوذأم

 الح نوكي نأ بجو « هب نانالا نيزتام لكنأ ةيآلا هذه ىضتقم (ةيناثلا ةلأسملا)

 لأ اذه ©" ءفانللا لك لخ ىصتعاةآلا هذهف دلك نارك نأ اكيظر طاش

 نايكي نارا 11رلاو وأ" ًاضلاغابف عفنلان وكي نأ اماف : عقتةعقاولكنآل : ةعيرشلا لك ىفربتعم



 ةيآلا «هدابعل جرخأ ىتلا هللا ةنيز مرح نم لقد ىلاعت هلوق <

 اصلا 5

 كلذو « قباسلا دوهعملا ىلإ نافرصني (ةالصلا اوميقأ) هلوق ىف ماللاو فلألا نأ :انباوجو

 بوثلا ىف ىلص مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نا متلق ملء ٍلسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لمع وه

 . ملعأ هللاو ؟ درولا ءامب لوسغملا

 ماعطلا نم نولكأيال اوناك ةيلهاجلا لهأ نا انركذ انأ عاف « وب رشاو اولكو إل ىلاعت هلوق امأ

 هذه ىلاعت هللا لزناف ؛ مبجح كلذب نومظعي « مسدلا نولك ًايالا ناك رنات لاءالإ مهجح مايأ ىف

 . ةقيرطلا كلت داسف نايبل ةآلا

 مر ماعنالا نوطب ىف ام ائيش مهيلع مرح ىلاعت هللا نا نولوقي اوناك مهنا (ىناثلا لوقلاو ل

 . بابلا اذه ىف محلوق داسفل انايب ةيألا هذه ىلاعت هللا لزناف « ةيئاسلاو ةريحبلا مهب

 عيمج لوانتيو « لاوحالاو تاقوالا لوانتي قاطم (اوبرشاو اولكو) هلوق نأ معاو

 لك ىو « تاقوآلا لك ىف لحلا وه ايف لصآلا نوكي نأ بجوف .تابورشملاو تاموعطملا

 ف لصاللا نآل « هلادك وم ءاضِنأ لقعلاو «٠ لصفنملا ليلدلا هصخام الإ تابوربشملاو تاموعطملا

 . ةحابالاو لحلا فانملا

 : نالوق هيفف (اوفرست الو ىلاعت هلوق ان

 حبقتسملا قافنالارثكي الو ؛ مارحلا ىلإ ىدعتيال ثيحب برشي و لكأي نأ (لوألا لوقلاإ)
 . هيلا جاتحي الو هرضي اريثك ارادقم لوانتي الو

 ةريحبلا ميرحتب مهلوق « فارسالا نم دارملا نا : مصالا ركب ىبأ لوق وهو «(قاثلا لوقلاو إل

 ىف مهسفنأ ىلع اومرح مهنا اضيأو ءاهب عافتنالا اوكرتو . مبكلم نع اهوجرخأ مهناف  ةيئاسلاو

 . فارسإ كلذو « محل ىلاعت هللا اهلحأ ءايشأ اضيأ جحلا تقو

 ام عنملا ىلع هلم نم ىلوأ ىغبفيال ام « راثكتسالا ىلع فارسالا ظفل لمح نا ملعاو

 . ىغبنيو زوجبال
 قب ىلاعت هللا هبحال نم لكنآل ؛ ديدهللا ةباهن اذهو (نيفرسملا بحبال هنا ) ىلاعت لاق 5

 نع ةرابع ةبحلا هذه مدعف ؛ هيلا باوثلا هلاصيإ دبعلا ىلاعت هللا ةبحىنعم نآل ؛ باوثلانع ًامورحم

 سيل هنأ ىلع عامجالا داقعنال ؛ باقعلا لصح دقف ؛ باوثلا لصحب مل ىّمو ؛ باوثلا لوصح مدع

 كنان نو يلا 06 فطم رمل ف

 : لئاسم هبفو (قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح ند لقرإل ىلاعت لاق م“

 اع



 د ةيآلا دجسم لكدنع مكتتيز اوذخمدآ ىنباي» ىلاعت هلوق

 بايثلا دوجأب نييزتاا راص كلذلو ؛ تاروعلل ماتلا رتسلابالإ لصحتال ةنيزاافاضيأو « بايثلا ىنعي

 مكاوسىراوي اسابل كيلع انل زنأ.نق) ةمدقتملا ةيآلا ىفيلاقكاعت هنأ اضيأرو ءةتع ةاعالاوو عمجا ىف

 ذخأب رمأ ىلاعت هنا مث ؛ ةنيزلاو شايرلا ليبق نم ةأوسلا ىراوي ىذلا سابللا نأ نيف (اشيرو

 ةيالا كلت ىف هركذ مدقت ىذلا وه ةنيزلا هذه نم دارملا نوكي نأ بجوف « ةيآلا هذه ىف ةنيزلا

 انهه ةنيزلاب دارملا نأ ىلع نورسفملا عمجأ دقف اضيأو ٠ ةروعلا رتس ىلع ةنيزلا هذه لح بجوف

 نأةش رول مالا 17 (مكتيز اوذخ) هلوقف اضيأو ؛ ةروعلا رتسي ىذلا بوثلا سبل

 المع سبللا ىلع ةنيزاا لح بجوف . بجاو ريف سبللا ىوسام لكو ؛ بجاو ةنيزاا ذخأ

 . ناكمالا ردقب صنلاب

 ىلع لدي اذهف ٠ بوجولل رمآلا رهاظو ؛رمأ (مكتنيز اوذخ) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 : نالاؤس انههو « ةالص لك ةماقإ ةنع ةروعلا رتس بوجو

 ةحابإ رمأ كلذ نا كش الو (اوبرشاو اولكو) هلوق هيلع فطع ىلاعت هنا (لوالا لاؤسلا)

 . اضيأ ةحابإ رمأ (مكتنيز اوذخ) هلوق نوكي نأ بجوف

 برشلاو لك ًالاذاضيأو « هيل فوامعملا ىف هكرت ف وطعملاىفرهاظلا كرتنم مزليال هنأ : هباوجو

 . حلا ىف اضيأ نيبجاو نانوكي دق

 . ىرعلا لاح فاوطلا نم عنملا ىف تازن ةيآلا هذه نأ (ىناثلا لاؤلا))

 . ببسلا صوصخ ال « ظفللا مومعب ةربعلا نأ ةقفلا لوصأ ىف انيب انأ : باوجلاو

 دنع ماتلا سبللا بوجو ىضتقي (دجسم لك دنع متيز اوذخ) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 « ءاضعالا نم هرتس بحال ىذلا ردقلا ىف هب لمعلا كرت . ةنيزلا وه ماتلا سبللا نآل ةالص لك

 دسفت نأ بجو « ةالصلا ىف بجاو ةروءلارتسزأ تبث اذإو , ظفللا تحت الخاد ىقابلا قبف ءاعامجا

 بجو هيطفملا». ةيظللاةء راومأملا كت متل زارمأملا كسور كار نازل هكس كحالا

 . ٠ لوصأألا ىف ةقيرطلا هذه انحرشام ىلع باقعلا

 . درولا ءامب ةساجنلا ةلازإ ةلأسم ىف ةيآلا هذبب ةفينح ىبأ باعصأ كمت 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 نايتالاو « اهب ىنأ دقو « ءاعدلا نع ةرابع ةالصلاو (ةالصاا اوميقأ) هلوق ىف ةالصلاب انرمأ : اولاقف

 ةالصلا ةحص فقوتتال نأ ليلدلا اذه ىضتقف « ةدهعلا رع جورخلا بجوي هب رومأملاب

 (دجسم لكدنع مكتيز اوذخ) ىلاعت هلوقب المع ىنعملا اذه انبجوأ انا الإ ٠ ةروعلا رتس ىلع

 ايفاكن وكي نأ بجوف « ةنيزاا ذخأ ةفاظنلا هوجو يصقأ ىلع درولا ءامب لوسغملا بوثلا سبلو



 ةيآلا «دحسم لك دنع متيز اوذخ مدأ ىنباي» ىلاعت هلوق 5٠

 را سوه هس ه ه ركثا_اس ذراع ه-

 اوفرشت الو اوبرشاو اولكو دجسم لك دنع مكي اود مدآ ى ل

 ع

 سم ضم مر هرثم 2 رخل

 تآسطلاو هدابعلّجرخأ ل ةنيز 0 نهد لق «* 1١ نيفر ةدللا 6 هنإ

 | 0 سب "سستم و

 كلذك ةمايقلا م و ! ةصلاَخ 5 ةآيحلا ىف ا 7 قز ذرلا ند
 2س ه-

 را ها

 7 ؟ درك موقل تأيآلا 1

 هند تسع هاو باذعلاو مذلا قدتشسا وهف 2 لطاب َّق عرش ند لكف 2 هم ومع ىلع لوم وه لب

 لب نيدلا هم ىق قكبال تيس نظلا درجم نا ىلع لدت ةيآلا اذهو « كلذ بسحب للوأ ءاقح

 "لولو نيدتهم مهنو فر ع مهنأ رافكلاب اع ىلاعت هنآل «نيقيلاو عطق هلاو مزجلا نم هيف دبال

 . لعأ هللاو . كلذب مهمذ امل الإو « مومذم نابسحلا اذه نأ

 بحال هنا أاوفرست الو لور ما زلكاو دجسم لك دنع كتنيز اوذخ مدآ ىباي )ل ىلاعت هلوق

 ةايلاىف اونمآ نيذلل ىه لق قزرلا نم تايبطلاو هدايعل جرخأ ا هّللأ ةنز مر نم لق نيفرسملا

 (نودلعي موقل تايآلا لصفن كلذك ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا

 01 ل الا ركز ةطلقلا نا ناكر"! اوال ةنكلا ىف علان .رمأ اك ىلاطت أهنلانا ملعا

 ارامل ةنانار ال1 طا اضيلات انفي ديسك الزجل !تؤوسللااو "نوكأملا

 نابالا ركذب ةعبتأ مرجال . ةالصاا ةحصل اطرش ةروعلا رتس ناكو (دجسم لكدنع هوجو
 5 لئاسم ةبآلا قو

 تيبلاب نوفوطي اوناك برعلا لئابق نم ةيلهاجلا لهأ نا : سابع نبا لاق (ىلوألا ةلأسملا)
 دجسملا اوتأومهايثاوحرط ؛ ىنمدجسمملإ اولصو اذإ اوناكو ؛ليللاب ءاسنلاو ؛ راهنلاب لاجرلا . ةأرع

 ىت> الؤافت كلذ لعفن : لوي نم مهنمو « بونذلا اهيف انيصأ باي ىف فوطنال : أولاقو . ةأرع

 هبرتتسنل « ام وقح ىلع هقلعت ارتس ذختت مهنم ةأرملا تناكو ؛ بايثلا نع انيرعت اي بونذلا نع ىرحتت

 نم نولكأي الو“ 0 ىف نولصي اوناكو * كلذ نولعفي. ال اوناك مهناف « شيرق مهو ؛ سمحأ نع
 لزتأفا كلذ لعفن نأ أ نحبتف هللا لوسراب :نوملطملا لاقف.ء اسد نولكأبالو .« انوقالا ماعظلا
 «اوفؤرست الوا وبرشاو مسدلاو محللا اواكو ميبايث انوقدلا»' أ ؛ ةيآلا هذه ىلاعت هللا

 (نوتنيز نيدبي الو) ىلاعت هلوق . هيلع ليلدلاو « بابثلا سبل ةنيزلا نم دارملا (ةين اغلا ةلأ ملا)
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 6 ةبالا(ةلالضلا مهيلع قحاف لإ كه ًاقيرف» للاكل هلوق

 . ةمايقلا موي هيلعلاحلا نوكي كلذكف « ةواقشلاو « ةداعسلاو  رفكلاو ؛ ناميالاب كأدب اك: لاقي

 ءايناث ةالصلاب أ مث ؛ هللا الإ هلإال ةملك ىهو «طسقلاد ةملكب نذاتالا فما لاك كا ملعاو

 ىق لاعت هلوق هزيظنو.. ةرخآلا.ناذلا ىف رهظت, عا ١ لاشعاللا هانت نانالز (د ةكاقلا لل مْ

 ةيتآ ةعاسلا نإ ىركذل ةالصلا مقأو ىندبعاف انأ الإ هلإ ال هللا انأ ىننإ) مالسلا هيلع ىسومل «هطد

 (اهيفخأ داك أ

 : ناثح هيفو 4 ةلالضلا مهيلع قح اقيرفو ىده ايرف إل ىلاعت لاق مث
 تلاق . ىلاعت هللا نم لالضلاو ىدحلا نأ ىلع ةيآلا هذهب انباحأ جبتحا (لواآلا ثحبلا)

 فرصلاو باذعلا ىأ « ةلالضلا مهاع قح اقيرفو « باوثلاو ةنجلا ىلإ ىده ايرف دارملا : ةلزتعملا

 ,« قحتسيال دبعلا ذإ « مثريغ نود مهلع قحب ىذلا وه اذه نآل : ىضاقلا لاق . باوثلا قيرط نع

 ةماقأب مهرمأ ا« نيدلا نع محلالضاب هءايبنأ ىمأي نأ زاجل كلذ قحتساول ذإ ؛نيدلا نع لضي نال
 : تااوتنلاب ةقثلا|لاوأز "كلذ قو ء ةفحتسملا ا دؤدللا

 ىضاملا ىلإ ةراشا (ىده اقيرف) هلوق نأ : لوألا : نيهجو نم فيعض باوجلا اذه نأ معاو
 هنأ دارملا ناك ولو.« ليقتسملا ىف مهيدهسس ىلاعت هنا ىلإ ىنعملا ريصي هنوركذي ىنلا لئوأتلا لعو

 انيب انالل ؛ ةجاح ريغ نم رهاظلا نع الودع اذه ناك « ةنجلا ىلإ مهيدهيس هنأب ىضاملا ىف مكح ىلاعت

 دارملا نأ به لوقتن : ىناثلاو . ىلاعت هللا نم الإ اسيل لالضلاو ىدملا نأ ةعطاقلا ةلقعلا لئالدلاب

 رودص دبعلا نم عنتما كحلا اذه لصح علمأ الزول كلذ ىلاعت هللا كح لالضلاو ةيادحلا نم

 « لاحم لاحا ىلإ ىضفملاو :لاحم هللا ىلع بذكلاو ءابذك محلا كلذ بالقنا مزا الإو « هريغ

 اذه مم ةلزتعملا بهذم داسف بجوب كلذو « الاحم دبعلا نم لعفلا كلذ ريغ رودص ناكف

 : لعأ هللاو . هجولا

 : ليق هناك هدعبام هرسفي لعفب (ةلالضلا مهيلع قح اًميرفو) هلوق باصتتا (ىناثلا ثحبلا إل

 وه ؛ ةلالضلا ةفرفلا هذه ىلع تقح هلجاأل ىذلا نأ ىلاعت نيب مث « ةلالضلا مهلع ق> اقيرف لذخو

 لطابلاو قحلانيب زييملا ف اولمأتي مو ١ هيلاموعدام اولبقف هللا نود نمءايلوأ نيطايشلا اوذختا مهنأ

 قاخي لصحب اما لالضلاو ىدملا نأب ؛ كلوق عم ليصفتلا اذه ميقتسي فيكح : لبق ناذ

 ىلإ مهتعد ىتلا ةيعادلاو , لعفلا بجوي ىعادلاو ؛ ةردقلا عومجب اندنع : لوقنف . ءادتبا ىلاعت هلل

 . هللا نود نم ءايلوأ ناطيشلا اوذختا مهنأ : ىه , لعفلا كلذ

 دبعب اذهو « يح نبورمح مهلنيبام ديري : سابع نبا لاق « نودتهم مهنأنوبسحيوإ) ىلاعت لاق مث



 ةيآلا «نودوعت كأدب اك نيدلا هل نيصاخم هوعداوو ىلاعت هلوق و

 نآآل ةلورألا وها تروم ٠ ةداجلا" كلتا“ ضالخالا» نكت دقو ؟ةلئقلا لاس ا نوكت

 16 دا كلك + كاف اك 1غ ص اخالا ىعم لع هانلخ قلو ءادعب نم روكاذه صولا

 . ميقتسيال كلذو « نيدلا هل نيصلخم هوعدأإو دجسم

 . طقف ءاعدلاب صالخالا تقلع اذإ «كلذ ميقتسي : لبق ناف

 نيصلخم) هلوق عم اصوصخ . امهدحأ ىلع هرصق زحي مل ؛ اعيمج امهيلا هعوجر نكمأ امل : انلق

 . انيد ىمسيام لك معي هناف (نيدلا هل

 هناكم وأ ةالصلا نامز هنم دارملا نأ ىف اوفلتخا (دجسم لكدنع) هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ

 نأ انل نيب ىلاعت هن اكف « ةلبقلل هجولا ةماقا هيف نكمي ىذلا عضوملا هنأل «لوآلا وه برقألاو

 ةبعكلاىلإ ةالصلا ىف منك م هم وجو اوهجو : ىنعملا ناكف « ةليقلاريتعن لب « نك امآلا ريتعنال

 , دحأ زل تلا لارا بف اوافق اة ان دنع متأو ةالصلا ترضخ .اذإ دارملا : سابع نبا لاقو

 . وق دجسم ىف الإ لصأال
 ةماقإ بوجو ىلع لدي ةيآلا ظفل نآل ؛ ديعب اذه ىلع ةبآلا ظفل لمح : لوقي نأ لئاقاو

 الجت لإ دج نم لودغلا هل وجبال هنأ لع لديالو . دججسم لك ىف هجولا

 ىلإ ةحلاوتلال لالا !ةنقالا «تفاورمأ انحلال اق ها ملعاف (نيدلا هل نيصلخم هوعداول هلوق انو

 ةهدلطفلا نآلابءاءاعد:امايماو## هؤلطلا لانعأ اهي ادانرملا نأ ئدتع' زهظاألا و . ,ءاعانلاب هدب لمأ «ةللقلا

 كل 7 ا رالا سورا اعنا اوف ةديفلاءاوحأ ا كرعأ اناللاو ءاعألا نع ةراتع.ةعللا لطأ"ف

 هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ امو) ىلاعت هلوق هريظنو صالخالا عم ءاعدلا كلذب نوي نأ

 : نالوق هيفو (نودوعت أدب اي ىلاعت لاق مث (نيدلا

 نمؤملا ثعبف (نودوعت) أرفاكوأ انمؤم مكقاخ (كأدب [) : سابع نبا لاق «لوالا لوقلاإ)

 تناكو ؛ ةواقشلا لهأ ل معب هلمعأ « ةوامشلل رمألا لوأ ىف هللا هقلخ نم ناف « ارفاكر فاكلاو « انمؤم

 . ةداعسلا هتبقاع تناكو  ةداعسلا لهأ لمعب هلمعأ ةداعسلل هقلخ ناو . ةواقشلا هتبقاع

 كلذك « ايش اونوكست لو ايندلا ىف كةلخ (مكأدب ) دهاجمو نسحلا لاق «قاثلا لوقلاوإل

 اقلرف) هلوق هبيَقع ركذ لاتخت هنأب ةتعع لع اوجتحا : لوألا لوقلاب نولئاقلاف « ءايحأ نودوعت

 كلذو (نودوعت 0 دب ) هلوقل ريسفتلا ىرجم ىرحب اذهو (ةلالضلا مهملع قح اقيرفو ىده

 و1 يقوم اناذبا لاكي هلإ لوما ١ ركأ نال «اراغاب: لوقا انه ئحاقلا“لاق-<ةائلقام تحتوي

 نأ ؟اركا نال : طقم لا عدلا اذنه اهراطا نارك نأ, رهكلاو نادم آلا "قا ديال ادناللءأ نر زاك



 ها/ 0 مكهوجو انرطقأو طسملاب ىفر سعأ لق » ىلاعت هلوق

 يسلموا دجسم لك دنع م مكهوجراوميقأو ط طسقلا قر رمأ لق

 يرثي 22122 62:22ص دع 2

 مهم :] ةلالضلا 3 قحاَقيرمَ هو قع اقر «؟ة) 3 و كندا 31

 2 225ه 7 تا دس د 0 و

 ا ني 6 ٠« نيقخ | دسك و هلا 0 م الو َنيطاسشلا اود
 ص 2 7 ه-

 تسل م هوعد 0 لكدنع مهوجو اوميقأو طسقلاب ىلر ىم أ لق ) ىلاعت هلوق

 هللا نود نم ءايلوأ نيطايمشلا اوذختا مهنإ ةلالضلا مهيلع قح اقيرفو ىده اقيرف نودوعت ع أدب اك

 4« نودتهم مهنأ نوبسحبو

 : لئاسم هيفو «لدعلاو طسقلاب رمأي هنأ ىلاعت نيب ءاشحفلاب مالا سمأ نيب ال ىلاعت هنأ معا

 : هوجول اط-5 هسفن ىف نوكي ءىثلا نأ ىلع لدي (طسقلاب ىفر رمأ) هلوق (ىلوألا ةلأسملا)

 نسحلا نأ لع اضِنأ لدي كلذ ..ةشقف ىف كإذكهوكلهي رمأل لاكت هنأ م ؛ هتاذ ىف هيلا ةدئاع

 كيت ا هاو املا هدفا هوجو عال

 انسح هنوك لوقعملا ىف رهظ امبو لدعلاب (طسقلاب ) ىدسلاو . ءاطع لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 وه الإ هلا ال هنأ هللا دهش) هلوق هيلع ليلدلاو « هللا الإ هلا ال لوق وه : سابع نبا لاقو . ًاباوض

 طسقلا نأ تبتف . هللا هلإال نأ ةداهشالإ سيل طسقلا كلذو (طسقلاب امئاق ملعلا اواوأو ةكئالملاو

 . هللا الإ هلإ ال لوق الإ سيل
 ؛طسقلاب رمأ هنأ : اطوأ . اءانشأ,,ةثالثب يالا, مدل ىف رمأ ىلاعت هنإ : لوقف اذه تقرع اذإ

 ةفرعمىلع مث ؛ هماكحأو هلاعفأو هتاذب ىلاعت هللا ةفرعم ىلع لمتمشي وهو . هللا الإ هلإال : لوق وهو

 (دجسم لك دنع كهوجو اوميقأو) هلوق وهو ةالصلاب رمأ هنأ :ايبناثو : هل كيروشإل دحاو هنأ

 : ثحابم هيفو

 رمأ (<هوجو اوميقأو) هلوقو ربخ (طسقلاب ىف رمأ) لوقي نأ ل ئاقل هنا (لوآلا ثحبلاإب

 مكهوجوا وميقأ : لقو . طسقلاب ىبر رمأ لق : ريدقتلا هباوجو . زوجي ال ربخلا ىلع رمآلا فطعو

 . نيدلا هل نيضلخم هوعداو دجسم لكدنع

 . ةلبقلا لابقتسا وه (اوميقأ) هلوقب دارملا : امهدحأ : نالوق ةيآلا ىف (ىناثلا ثحبلار)

 دق ةدابعلا فاهجولا ةماقإ نأ. نيلؤقلا ٌنيذَه ركذ ىف ببسلاو :صالخاألا وه.دازملا نأ ::ىاثلاو

 0 كرد كو



 ةيآلا «نرودلعت الامر هللا لع, نولوقتأو ىلاعت:هلوق 55

 اهم انرمأ هللا نأ : ىناثلاو . ا:ءابآ اهبلع اندجو انا : امهدحأ

 ررقت دقو « ديلقتلا ضحم ىلإ ةراشإ اهنآل ءاباوج اهنع هللا ركذ اف «ىلوآلا ةجحلا امأ)

 اعيرط ديلقتلاز اك ولف , ةضقانتملا نايدالا ف لصاح ديلقتلا نآل , ةدساف ةّقيرط هنأ دحأ لكلقع ىف

 نيرط'ا اذه داسف ناكاملو . لطاب هنأ مولعمو اقح نيضقانتملا نم دحاو لكن وكب محلا مزال اقح

 . هنع باوجلا ىلاعت هللا ركذي مل دحأ لكل اياج ارهاظ

 رمأي ال هللا نإ لق) ىلاعت هلوقب هنعباجأ دقف (اهم انرمأ هللاو) موق ىهو «ة يناثلا ةجحلا امأو)

 فيكف ؛ ةحيبق ةركسنم لاعفألا هذه نوك لسرلاو ءايبنألا ناسل ىلع تبث هنأ ىنعملاو (ءاشحفلاب

 حبقي امنإ ءىثلانأ ىلع ةيآلا هذهب اوجتحي نأ ةلزتعملل لوقأو ؟ اهب انرمأ ىلاعت هللا نأب لوقلا نكمي

 هللا نإ) ىلاعت هلوق نآل . هجولا كلذ ىلع المتششم هنوكل هنع ىهن ىلاعت هنا مث « هيلا دئاع هجول

 رمأي نأ عنتما ءاشحفلا نم هنوكب هسفن ىف افوصوم كلذ ناك امل هنأ ىلإ ةراشإ (ءاشحفلاب رمأي ال

 تكلل لا ملل كلا نال ارا ايفخفل) نم هنن قر هناوك نروك نأ ىضتقي ادهو « هيا

 رن تاولطللا دي

 ”تا ل ا ل كي ارالا ورايا كاتي نأ دل متسالاب تنك الل هلأ لمت . :فباروجو

 . ملعأ هللاو . ىنعملا اذهل ليلعتلا اذه حصدقف ٠ مل ةدسفم ن ركواع الا مدل

 : ناثحب هيفو «نوبلعت الام هللا ىلع نولوقتأ )) ىلاعت لاق مث

 ةصوصخلا لاعفالا هذبب 5 رمأ هللا نإ نولوقت ميكا : لاقي نأ هنم دارملا (لوالا ثحبااإل

 كلذ متقرعوأ « ةطساو ريغ نم ءادتبا ىلاعت هللا مالك متعمس كنال لصح اهب كرمأ هللا نأب ؟كملعف

 ؟ ءايبناألا ىلإ ىحولا قيرطب

 . ةرورضلاب داسفلا مولعف لوألا امأإل

 ةرظانملاهذه نال ؛ قالطالاىلع ءايبنألا ةوبن نوركسنت مال , كلوق لع لطابف «ىناثلا امأو ١)

 مل قيرطالف « كلذك رمآلا ناكاذإو « ةوبنلا لصأ نوركسني أوناكمثو ء شيرق رافك عم تعقو

 نوكي ال اميز ىلاعت هللا ىلع الوق اهم انرمأ هللا نا موق ناكف ء« ىلاعت هللا ماكحأب ملعلا ليصحت ىلإ

 لطاب هناو . امولعم

 نوكي الامو « مولعم ريعو نونظم سايقلاب تبثملا كحلا : اولاق سايقتلا ةافن (ىناثلا ثحبلا 9

 (نوبلعت الام هللا لع نولوةتأ) ةيرخسلاو مذلا ضرعم ىف ىلاعت هلوقل هب لوقلا زج مل امولعم

 . ملعأ هللا . ارا ردي ؟ دق ةلالذلا مده لاثمأ نع سابفلا سم فاوج و



 2 __ ةيألا ءانءابآ اهيلعاندجو اولاق ةشحاف اولعف اذاود ىلاعت هلوق

 د لاَ ١ . مآ لاَوآ ا ةّشحأفا 0 اذِإَو
 سلس 6 س6

 «08» 3 7 هلل لع َنولومنأ ءاش>فلاب ب ميا

 اكلك 0 7 زلا لاق « مهاوغأو مرلضأ ىتح مهلع ميجرلا ناطيشلا طاس ىذلا وه ىلاعت هنأ

 ءايلوأ نيطايشلا انلعج) هلوقىنعم : ىضاقلالاق (نيرفاكلا ىلع نيطايشلاانلسرأ انإ) ىلاعت هلوقب صنلا

 نيطايشلا انلسرأ) هلوقىنعهو لاق : نمؤي ال نب ىلو ناطيشلا نأب انمكح انأ وه (نونمؤي ال نيذلل

 بثوتلانم هعنمبالو هراد ىف بلكلا طبرب نميف لاقي اك ٠ مهنيبو مهني انيلخ انا وه (نيرفاكلا ىلع

 . هبلك هيلع لسرأ هنإ ؛ لخادلا ىلع

 هنأ هنم مهفي مل دوسأ وأ ضيبأ بوثلا اذه لعج انالف نا : لاق اذإ لئاقلا نأ : باوجلاو

 ريثأتلا ىلع لعجلا لمح بجو انهه كاذكف ؛ هيف ضايبلاوأ داوسلا لصح هنأ هنم مهفي لب ءهب مكح

 ىلاعت هللا كح ةفلاخم نكل ؛ كلذب مكح ىلاعت هنأ بهف اضيأو ؛ مكحلا درجم ىلع ال « ليصحتلاو

 : كلذ فالخ ىلع ارداق دبعلا نوكف . لاحم لاحم ا ىلإ ىضفملاف لاحت وهو ابذاكهنو؟" بجوت

 انيلخ ىأ (نيرفاكلا ىلع نيطارشلا انلسرأ انإ) ىلاعت هلوق نا هلوق امأو . الاحم نوكي نأ بجو

 متشيو ءاضعب مبضعب ىذؤي قوسلا لهأ نأ ىرت الأ ءاضيأ فيعض وهف نيرفاكلا نيبو مهني

 ىلع مهضعب لسرأ هنا لاقي ال . ضعبلا نع مهضعب عنمي مل اذإ ارمعو اديز نا مث ءاضعب مهضعب

 2( ةتهج نم بيسإ ضعبلا ىلع مضل طيلست ناك اذإ قدصي ذك لاسرالا ظفل لب 0 ضعبلا

 : ملعأ هللاو . انههاذكف

 أي ال هللا نإ لق اهب انرمأ هللاو انءابآ اهيلع اندجو اولاق ةشحاف اولعف اذإو إل ىلاعت هلوق

 « نوملعت الام هللا ىلع نولوقتأ ءاشحفلاب

 مهيفو ءامهريغو ةيئاسلاو ةريحبلا نم هنوهرحي اوناكام ىلع ءاشحفلا لمح نم سانا ىف نأ ملعا

 ءاشحفلاو « ميمعتلاب حي نأىلوألاو « ءاسنااولاجرلا ةارعتييبلاب نوفوطي | وناك مهنأ ىلع هلل نم

 اوناك مرقلا نأ هنم دارملا سيل هنأ لعاو . رئابكلا عيمج هيف لخديف ٠ ةريبك ةيصعم لك َنَع ةرابع

 . لقاع هلوقي ال كلذ ناف ؛ اه مثرمأ هللا نأ نومعزياوناكمث . شحاوف لاعفالا كلت نوك نوملسي

 هللا ناو ؛ تاعاط اهنأ نودقتعي اوناكموقلاو « شحاوف هيفا ىلا كالا كلت نأ سا

 3 شح اوفلا كلك ىلع مهمادقإ ىل اع نوجتح اوناك مهنأ مهنع 05 لااجت هنا مث 8 : مهزمأ



 ةيآلا «نونمؤي ال نيذلل ءايلوأ نيطا .شلا انلعج انا» ىلاعت هلوق 2

 عم مدآ قح ىف ناطيشلا ةسوسو ريثأت غلب امل هنآل ٠ طا :ل ريذحتلا دك أت 2 مالكلا اذه نم

 1 ريهنإ) هلوقب ريذحتلا اذهىلاعتدك أمث ؟ قلخلا داحآ لاح 1 فيكف دحلا اذهىلإ هردق ةلالج

 ثحايم هيفو (مهنورتال ثيح نم هليبقو وه

 هلوةك فطعلا نسحيل ةيانكلا داعأ (هليبقو وه) سيلبإ ىنعي (ىكاري هنإ) (لوآلا ثحبا ل

 (ةنجلا كجوزو اكن نكسا)

 موق نمادعاصف ةثالثلا نمز ونوكي ةعامجا « ليبقلا»ديز ىبأ نع ةديبعوبأ لاق «ىتاثلا ثحبلا 9

 وه) ثيللا لاقو هدنجو هباححأ هليمق ؛ ةببتق نبأ لاب :ةليبعلاو هم لبق هعمجو 2 ىش

 . هلسن نم ناك نمو وه ىأ (هليبقو

 سنالاو اكاردإ مهنويعف قلخ ىلاعت هناأل سنالا نوري مهنإ : انباحصأ لاق « ثلاثلا ثحبلا)

 نساإلا نأىف هجولا : ةلزتعملا ت لانو « سنالا نوع ىف كاردالا اذه قلخ مل ىلاعت هنالل مهنوريال

 ءسنالا ماسجأ ةفاثك , سنالل نجلا ةيؤر ىف هجولاو . اهتفاطلو نجلا ماسجأ ةقر « نجلا نوري ال

 داز ولو « هيف ديزيو نجلا راصبأ عاعش ىوقي ىلاعت هللا نأ ءاضعب نجلا ضعب ىري نأ ىف هجولاو

 انراصبأ كشفتأو مهماسجأ فثك ىلاعت هنأ ولو ءاضعب انضعب ىري اي مهانيأرل انراصبأ ةوق ىف هلا

 ةدايز ىلع امإ ةلزتعملا دنع فوقوم نجل ارصبم سنالا نوك اذه ىلعف « مهانيأرل ةلاحلا هذه ىلع

 . سنالا راصبأ ةوق ةدايز ىلع وأ « نجلا ماسجأ ةفاثك

 نال نخل نآوارب ال .سنالا نأ لع لدن (مهنورت ال ثيح نم) ىلاعت هلوق «عبارلا ثحبلا ل

 ردق ولو ءاملعلا ضعب لاق « صيصخت ريغ نم لابقتسالا تاقوأ لوانتي (مهنورت ال ثيح نم) هلوق

 ؛سانلا ةفرعمنع ةقثلا عفترت نأ بجول ؛ اودارأو اًؤاش ةروص ىأب مهسفنأ روص رييغت ىلع نجلا

 ا عك ةروصل هسفن ر وص ىج ىجوز وأىدلو هنأب هيلع مكحأو هدهاشأ ىذلا اذه لعلف

 سانلا طيبخت لبع نيرداق اوناكولف اضيأو , صاخشأللا ةفرعم نع قوثولا عفتريف ريدقتلا اذه ىلعو
 قحىف كلذ نواعفي.ال ملف « سنالا نيبو مهنيب ةديدشلا ةوادعلا نيب ىلاعت هنا عم مهنع لقعلا ةلاذاو

 داهزلاو الكل نيدو مهيب ةوادعلا هذه نر داهزلاو لضافالاو ءاملعلا قد 0 رددلا دك

 . هوج-ولا نم هجوب را را كلذ نك ءىث دجوي ملاملو 2 اف اك

 لاق : دهاجم لاق (ىل متبجتساف توعد نأ الإ ناطلس ن ه يلع ىل ناك ام) هلوقب اذه دك 5

 . ىف انخيش دوعيو « ىرثلا تحن نم جرخنو ؛ ىرن الو ىرن : لاصخ عيرأ انيطعا نسل

 ىلع صنلا اذهب انباحصأ جيتحا دقف (نونمؤي ال نيذلل ءايلوأ نيطايشثلا انلعج انإ 9 لاعت لاق مث



 0 ةيآلا «امتاوس امهمريل امبشايل امهنع عزتي » ىلاعت هلوق

 لاقت هن اكفإ“ اهعمشن نا ةزققلا لوح مالسلامهيلع ءايبناآلا صصق ركذ نم دوصقملا نأ ملعا

 0 مدا دالوأ ند اهنضعأ هالو مدال ناطرشلا ةوادع ةدش اهف نيبو مدآ ةصق اع كا

 نال كلذو (ةنجلا نم ب وأ جرخأ م ناطغاا مكتتفيال مدآ ىباي) لاقف ناطيشلا ةسوسو +

 ةيجوملا ةلزلا ف مدآ ءاقلإ ىلع ردق نأىلإ هماهتها ةدشو هتسوسو فطلو هديك رث أغلب امل ناطي

 ردح قيرطلا اذهف . ىلوأ مدآ ىب ق> ىف راضملا هذه لاثمأ لع ردقي نأبف ةنجلا نم 0

 اواخدتالنأ هيلع بترتيف (ناطيشلا مكتنتفيال) لاقف ناطيشلا ةسوسو نع زارتحالاب مدآ ىنب ىلاعت

 هصيلختو رانلا ىلع بهذلا ضرع نوتفاا لصأو اهنم امهجورخ هيلع بترتف . كي وبأ نتف اك ةنجلا
 . ناثحب انههو ةنحلا ىنعمب نآرقااىف ىنأ مث . شغلانم

 هوجورئاسو ءاوحو مدآ جورخ بسن نم ىلعةجح ةيآلا هذه : ىعكلا لاق (لوآلا ثحبلاإ)

 ارو وككال يق نركذأ متلق ل هل لاقيف . اهنم ءى ربىلاعتهنأ لع لدتكلذو'ناطقلا لإ ضاعملا

 ةردقلا قلخ امل ىلاعت هنإ لاقي نأ زوحيال ملو ؟ ىلاسعت هللا ىلإ ًابوسنم هنوك نم عنمي ناطينشلا ىلإ

 ةيعادلا كلت قلخيهنأب هتداعىرجأ امو ؟ ىلاعتهللاىلإ ًابوسنم ناك« لمعلا كلذل نيتبجوملا ةيعادلاو

 . ناطسغلاىلإ 00 ناك رفاكلا كلذدنع لامعاأللا كلت هنيسحتو , ناطيشلا نيبزت دغب

 ال ةبوقع : ةنجلا نم ءاوحو مدآ جرخأ امتإ ىلاعت هنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ 4« ىناثلا ثحبلا إل

 ضرألا ةفالخل 0 ىلاعت هنأ لعلدي (ةفيلخ ضرالا ف كلعاجىنإ) هلوةرهاظو « ةلزلا كلت ىلع

 ؟ نيهجولا نيب عملا فيكف . دوصقملا اذهل ضرالا ىلإ ةنجلا نم زن و

 : ملعأللاو : نيرمآلا عومجم لصح ليق امبر هنأ هباوجو

 : ثحابم هيفو «امهت اوس ام.ريا امهسابل امنع عزني ل لاق 5

 سابللاعزن فاضأو امهسابل ًاعزانامبجرخأىأ ؛لاح (امهسابل امهنععزني) «لواآلا ثحبلاإل

 نمل ؟اذه تلعف تنأ لوقت اك هيلا دسأف « هنم ببسب نراك هنآل كلذ لو. مل نإو ناطينشلا ىلإ

 ناطيشلا ةسوس وب امهسابل عزن ناك امل كلذكو « هرشابي مل نإو ء. ببب لعفل ' كلذ هنم لصح

 هلام هلفيعر

 نبا لاق (امل ىدبيل) هلوق ىف انركذ ام ةقاعلا مال (امهمريل) هلوق ىف ماللا «ىناثاا ثحبااإل

 !مدآ ةأوس ءاودئرتو از تس[ اب تاي لا

 « ىقتتلامهضعبو ؛ رونلا هنإ مهضعب لاقف امهنم عزن ىذلا سابللا ىف اوفلتخا « ثلاثا ثحبلا)

 دوصقملاو هيضتقي سابللا قالطإ نآل برقأ لولا اذهو ةنجلا بايث وه ىذلا سابللا مهضءبو



 ةيالا« ةنجلا نم كيوبأج ل دا ديلا 0

 2262 رج م 2 |[. © تا كاع 6

 ع 3 ا نم ميوبأ جرخا م هلآ 1 ل مدآ ىنب

 اس اس سس هس 6 ا د د 6ه د ح تأ رربلا سا

 انلعج انإ | مور ال ثيح نم هليبقَو وه مار نإ اًمهتآوس اًمهيريل ٍ

 5 وم ل وأ يطال

 درع لعالج اه ينو 5-0
 ىراويل ىلاعت هللا هلزنأ ىدلا سابللا نأ دارملانأ : اهدحأ : هوجو هيفف «لواآلا لوقلا اهأ إل

 هللا هداعأ امتإو لوالا سانللا وه. ىوقتلا سايلف ريدقتلا اذه ىلعو قرشا لمان وه ل اعل

 ىف بايثلا علخو ىرعتلاب نودبعتي اوناك ةيلهاجلا لهأ نم ةعاج نآل ريخ هنأب هنع ربخ نأ لجأل

 نوفا ؛ ىلإ تارزا ىودضلا كتف رع دق لئاعلا لوقعرخ ريركتلاف اذهىرخ تدلاب ف اوطلا '

 تارت ال قف تالا نإ :,اهناثوو ٠ ىحملا اذه هنع ريخبل قدصلا ,كاذ ديعبف . هريغ نم كل نيخ

 سايل نم دارملا : امتلاثو . بورحلا ىف هب قي امن اهريغو رفاغملاو نشا 01 م

 ”ةفاراسلا همافإ زل هدم فاسو املا ىرلا

 ىدسلاو ةداتق لاقف اوفلتخا مثتازاجا ىلع (ىوقتلا سابل و)هلوق لم<نأ «ىناثلا لوقااوإ)ل

 وه ليقو , ملاصلا لمعلا ىوقتلا سابل : سابع نبا لاقو . ناميالا ىوقتاا سابل : حيرج نباو

 ”تانقلا نم 00 ناك نإ و هر رءردم ال نم وللا نال : دح وتلا وقافعلا وهلفو6 نسملا تفسلا

 ناسنالا ىلعرهظياموه ليقو . ءايحلاوه دبعم لاقو ؛ ايساك ناك نإوةفوشكم هتروعلازتالرجافلاو

 سابللا نآل تازاجما هذه ىلع سابللا ظفل انلخ امنإو « ملاصلا لمعلاو تابخالاو ةنيكسلا نم

 هل نانا لكشرا كافل نح كلذ) هلق امأ ءايماللا هده لإ نييأ ؟ ىرفتلا ديف ئذلا

 0 للا نم نا اك للاكت ةقالإ هل ةرقار (ةيكنحأ اذإ ةحاضأ ( ع ئوفتلا سابلو)

 سابل هللا اهقاذأف) هلوق ىف عوجلا لإ فيضأ م ىوقتاا ىلإ سابللا فيضأو : لاق . هب لمجتي ىذلا

 هدابع ىلع هتمحرو هلضفىلع ةلادلا هللا تايأ نم هانعم 0 نم كلذ) هلوقو (فوخلاو عوجلا

 . هيف ةمعنلا مظع نوفر دبش (نوركذي 00 مهلع سايللا لازنإ ىندي

 امهنع عزني ةنجلا نم مكي وبأ جرخأ مك ناطيشلا مكتتفيال مك اير ىلاعتو هناحبس هلوق

 ءايل وأ نيطايشلا انلعج انإ منو رتال ثيح ره هليبقو وه كارب نإ امهن ارش اميل زا ميكب

 « نونمؤيال نيِذإإ
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 ها ةيآلا ءاسابل مكيلع انلزتأ دق مدآ ىنباي » ىلاعت هلوق

 را 1 « ضرألاىلإ طويملاب ءاوحو مدآ سأءهنأ نيب امل ىلاعت هنأ (لوالا هجولا))

 ىذلا سايللا اهتلمج نمو « اندلاو نيدلا ىف هيلا نوجاتحيام لك لزنأ ىلاعت هنأ هدعب نيب ارقتسم امل

 . ايندلاو نيدلا ىف هيلا جاتحي

 قرولا فصخب ناك هنأ ةروعلا فاشكنا ىف مدآ ةعقاو ركذ امل ىلاعت هنأ (ىناثلا هجولا))

 ىلع ةميظعلا ةنملا ىلع هب هبنو « مهمتروع اهب اورتسيل قلخلل سابللا قلخ هنأ نيب نأب هعبتأ « اهيلع

 وعلا لع مهردقأ ةنأ.تنطت ىاذلا

 ؟ سايللا لازنإ ىنعمام : ليق ناف

 ىلاعت هناك راضف ؛ ساللا لص اننم ىلا ءاسشالا نكح رطملاب و6 رطملا لازنإ لاكن هنإ : الذ

 ةلزانلا رومالاب ةقلعم كنا ال ضر نا تدخ ىلإ ءاشلا نإ كؤفلا ضخ ف0( ل ل

 (جاوزأ ةينامث ماعنأألا نم 5كل لزنأو) ىلاعتهلوقهنمو . ءامسلانم اهل 51 لا اك ا

 : ناثحي هيفف (اشيرو) هلوق امأو (ديدش سأب هيف ديدحلا انلزنأو) هلوقو

 مكيلعانلزنأ ىأ « هتليزو هسابل هنآأل ريطلا شير نمريعتسا : ةنيزلاس ابل شيرلا «لواألا ثحبلا ل

 (ةنيزو اهويكرتل) لاق ا حبحص ضرغ ةنيزلانآل ؛ مكتيزياسابلو ْ مكتاوسىرأوي اسابل : نيسايل

 (لامجاييف ركل و) لاقو

 ىضرنامّْعنعاضيأىو م وهو (اشايرو) ةروهشم ريغةءاور مصاعزعىور «ىناثلا ثحبلا ل

 بايذك « شيرعمجش اير : ليقف شايرلاو شيرلانيبقرفلا ىف اوفلتخاو (اشيرو) نوقابلاو . هنعهللا

 ىور ؛ لجو لالجو سبلو سابلك ءدحاو امه : ليقو . بعشو باعشو ؛ حدقو حادقو : بيذو
 رف لك امرأ كاع نأ عاتم نم ناسنالا هب شيعي ءىث لك : لاق ىبارعألا نبا نع بلعُت

 لاومألارئاس ىلع قاطي دق شيرلاو « ثاثاآلاو بايثلاب صتخم شايرلا:تيكسلا نبا لاقوءشايرو

 : ناثحب هيف (ىوقتاا سايلو) ىلاعت هلوقو

 (اسابل) هلوق ىلع ًافطع بصنلاب (سابلو) ىناسكلاو صاع نباو عفان أرق 4( لوألا ثحبلاإ)

 اذهىلعو عفرلاب نوقابلاو هربخ(ريخ)هلوقو أدتبم (كلذ) هلوقف ريدقتلا اذه ىلعوانلزنأ هيف لماعلاو

 هلوقلربخريخ هلوقو ناب فطعوأ لدب وأ ةفص (كلذ) هلوقو أدتبم (ىوقتلاسابلو) هلوقف ريدقتلا

 ىوقتلا سابلو لبق هنأك سابللا ىلإ هب ريشأ (كلذ) هلوق نأ ةفص انلوق ىنعمو (ىوقتلا سابلو)

 . ريخ هيلا راشملا

 ىلع هلمح نم مهنم نأ هيف طباضااو (ىوقتلا سابلو) هلوق ريسفت يف اوفلتخا «ىناثلا ثحبلاإ)



 ةيآلا «اتسفنأ انيلظ انبر الاق» ىلاعتهلوق 6

 سس هس 6 6 ساس ساس 6 ه2 6 ا ا

 5 َنيِرساَخلا نم 1 حروف نإ واتسفنأ الط اننا
 مول لس 6 0 ه0 هيا

 «؟ د نيد ىلإ عاتمو رقتسم م ضرألا 2 ف ملو ودع ضعبل م ! ضع ب اوطبها لَ

 6 ره ساس س6 1 ا 0 الا ارح سل مس © ص6

 37 أ دق مدآ ىنب اي 55. نوجرخت انمار نورك ابو نك بف لاَ

 1 هذ ه-

 هه س مثو ع

 ااا رة كَ 00 صو فرو 0-0 ف ىراَوي 7

 «(2ي52» 3 0 مهل

 نأ تح ةوادملا نيب "سابع نارلاق (نيبم ودع امك-] ناطيشلا نإ | 5 لقأو رز لاق 3م

 (مقتسملا كطارص 3 ندعقالل) لاقو دوجسلا

 4 نيرساخلا نم ننوكسنل انمحرتو انل رفغت مل نإو انسفتأ انملظ انبر.ال اق ١ ىلاعت هلوق

 رودص ىلع لدت ةيآلا هذه نإ كام انك ةانقو .ةركلا ةر رق ةردقم هيلا هذه نأ معا

 اذهىلعو . ةوبنلا لبق هنع ردص امنإ بنذلا اذه : لوقن انأالإ ٠ مالسلا هيلعمدآ نم مظعاا بنذلا

 . لئاز لاؤسلاف ريدقتلا

 مف لاق نيحملإ عاتمو ردت شرا ف كلو 6 مكضعب اوطها لاق ١ ىلاعت هلوق

 (نوجرخت اهنمو نوتومت اهفو نويحن

 هلوقف كلذك ناك اذاو « سيلبإو ؛ ءاوحو ؛ مدآ وه هركذ مدقت ىذلا اذه نأ معا

 سنالاو نجلان يب ةتباث ةوادعلا ىنعي (ودع ضعبل مكضعب) ةيدلثلا .كلوشت كراس نأ ك2 (ارطما)

 ذارللاو (ضيالابف ل و) هلوق ف ضرأألا ىلإ ةدئاع ةيانكلا (نويحت اهف) هلوقو . ةتبلا لوزتال

 نإ كلا : < ق . هتايفلز كعلا لإ نوجي2اافو نو وم اهفروأ نويشيعت '"ضرالاا قف

 ء انهه سماع نبا أرقو «ةيئاجلاو فرخزلاو مورلا ىف كلذكو ؛ ءارلا مضو ءانلا حتفب (نوجرخن)

 . ءاتلا مضي كلذ عيمج نوقابلاو . ءاتلا مضي ةيئاجلاو مورلا ىفو : ءاتلا حتفب فرخزلا ىفو

 ريخ كلذىوقتاا سابلو اشيرو م كن اوس راذي اسابل مكيلع انل رن مدأ ىبباي إل ىلاعت هلوق

 (نوركذي مهلعل هللا تايآ نم كلذ

 : ناهجو ةبآلا مظن ىف



 غب ةيآلا «امبت وسال تدب رع اقأذ الف اورد امهالدفو لا هلوق

 : 0 نمل اكل ىنإ ال مسقأو ىأ (نيدحاناا نا. يكل ىنإ امهعساقو ل ىلاعت لاق م“

 افاق : ةقتلاع ىأ جلف ع1 0 وقت . كإ مسقيو كبحاصل مسقت نأ ةمساقملا : ليق نافذ

 (هلهأو هنتيبنل هللاب اومساقت) ىلاعت هلوق هنمو افلاحت

 متسقتأ ؛ هل الاقو . نيدكانلا نا. امكل ىنإ اكل مسقأ : لاق هلأ ندعبلا : لوألا: ةاج , هك.كالق

 اهات هلا[ كار ؛ ةحشلا ال مسقأ : ىناثلاو . مهنيب ةمساقم كلذ لعل ؟ نيدكانلا نمل كلنإ هللاب

 مساقملا دامتجا هيف دهتجا هنآل « ةلعافملا ةنز ىلع سيلبإ مسق جرخأ هنأ : ثلاثلا.

 اب نمؤملا عدخب دقو . امبعدخ ىتح هللاب امل فلح : ةداتق لاق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 حلاصملا نم ةريثك الاوحأ ملعأ انأو « اكلبق تقلخىنإ : سيملإ لاقىأ (نيحانلا نمل اكل ىنإ) هلوقو

 . دش ىلوق الثماف اهنانردتال كاغلا

 :ايعدحأ : نيلضأةملكلا هذمل ئرهذ الا رود ا «رورغب امهالدف ١) ىلاعت لاق مث

 عضوم ةيلدتلا تعضوف ؛ ءام اهيف دحي الف ءاملا ذَأيل رئبلا ىف هيلجر ىلدي ناشطعلا لجرلا لصأ

 ىلع سيلبإ امهأرجأ ىأ (رورغب امهالدف) ىناثلا . هعمطأ اذا هالد : لاقيف . هيف ةدئاف ال |مف عمطلا

 ”ةأرجلا هو ةلاذلاو ؛1لذلا نم اميللد هن سالو: رو ردنا ةرجشلا ك١

 نظي مدآ ناكو «نيهلاب امهرغ ىأ (رورغب امهالدف) سابع نبا لاق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 نسحو ةعاط هدبعنم ىأر اذا ناك هنأ : هنع هللا ىضر رمعنبا نعو . ابذاكهللاب فلحال ًآد-أ نأ

 انعدخ نه : لاقف « كنوعدخ مهنإ : هل ليقف . قتعلل ايلط كلذ نولعفي هديبع ناكف « هقتعأ ةالص

 . هل انعدختا هللا

 ةفرعم ىلإ ادصق ريسيلا الوانت امهنأ ىلع لدي كلذو « تدب ةرجشلا اقاذ املف إ) ىلاعت لاق مث

 : لك الا لع لّديال ةيآلاهذهى ام ناكل ؛ ام 551 امهت أ ىرخأ هلآ ارت ذ لاتعتهنأ كرار( هل

 . لكأ نود نم اقئاذز وكي دق قئاذلا َْنل

 (نافصخبي اقفطو) امهنعرونلا لازو « اممتاروع ترهظ ىأ (امهتآوس اهل تدب إ) ىلاعتلاق م“

 ىذلل ليق هنمو . ةقرو ىلع ةقرو نالعجب ىأ (نافصخ) لعفلا ىف ذخأ : قفط ىنعم : جاجزلا لاق

 فيك امهنأ ىرت الأ « مدآ ندل نه حيبق ةروعلا فشك نأ ىلع ليلد هيفو « فاصخ لعنلا عقري

 نأ ىنغلب : ءاطع لاق (امهبر امهادانو) ةروعلا فشك حبق نم امهلقع ىف ررقت امل رتسلا ىلإ ارداب

 مث ءابذاك كساب مسقي ادحأ نأ تننظام براي كنم ءايح لب لاق . مدآ اي ىنع ارارفأ امهادان هللا

 كدتكما امأ "ىكن الق كلا تالا امأ : ىعور نم كيف تخف امأ .ىدر كسا 117

 ! ىراوج ىف ىتنج ىف

 6«)؛ رخف الد



 21الى اابنطب ئعرتو واش اء ىديبل و كلاعت ةلوق /

 لازف ريدقتلا اذه ىلعو « ءاببنآلا نم ناكام ةكئالملا ةجرد ىلإ لوصولا بلط نيح مدآ نأ

 مدآ لعلف ةوبنلا ها لا هذه لوكس ©«؟كرأو "انيدقت نإ : ىاثلاو قال دسألا

 نأ تاذلا ةقلخ ىفو ابل ةدقلاو ةوقلاو ةردقلا ف. ةكئالملا' نم ريصي أكف بعغر ا هيلع

 هرقل طقسا رادعلا اذه لغو ىم كلا وا شرحا ناكسق«ريصي نأق و« ناز ون رهو

 انوكت وأ نيكلم انوكت نأالإ هلوق ىف نسحلل لاقديبع نيورمع نأ لقن (ثلاثلا لاؤسلا)

 ذاعم نسحلا لاقف . كلذ ىف هاقدص لهف : نس>لل تلقو رمع لاق امهمساقو هلوق ىفو نيدلاخلا نم

 اقدصي نأ : ريدقتب ريفكتلا اذه مزاي فيك هنا : لاؤسلا هجوو نيرفاكلا نم اناكل هاقدص ول هللا

 . لوقلا كلذ ىف سيلبإ
 كلذناكل دواخلا ىف سيلبإ قدصول مالسلاهيلع هنا ريفكستاا كلذ ريرقتىف اوركذ : باوجلاو

 لوصح قيدصتلا كلذ نم مزلي هنأ لسنال : لوقي نأ ل ئاقلو .رفك هناو « ةمايقلاو ثعبلاراكنإ بجوي

 ىلعو ؛ ماودلا ىلعال ثكملا لوط ىلع لو دواخلا ظفل نا : لوألا : نيهجونم هنايبو ؟رفكلا

 0 عفدني هجولا اذه

 رفكلاب جوي ماودلا داقتعا نا ملسن انا الإ « ماودلاب رسفم دولخلا نابه (ىناثلا هجولا إل

 عمسلا ليلد نم الإ لصحيال ملع , هتيمال وأ فلكملا اذه تيمي له ىلاعت هنأب ملعلا نأ هريرقتو

 ناكىعمسلا ليلدلا كلذ دجوب مل املو « قاخلا تيمي هنا مالسلا هيلع مدآ تقو ىف نيبام ىلاعت هلعلف

 ريفكتلاف : ريدقتلا اذه ىلعو « هيف بغر ببسلا اذهلف : ءاقبلا ماود زوجي مالسلا هيلع مدآ

 . مزال ريغ
 « امهريفكت مزاي مل لاق امفسيلبإ ادص ول ءاوحو مدآ نأ قبس امب تبث 4 عبارلا لاؤساا)

 © لاق 6 سلا: نأ انظ اميت] نزولوقي لبف عطقلا لصحي مل نإو ؟ اعطق هيف هاقدص اممنإ نولوقي لبق

 ” اهرأ ظلا انه نورك وأ

 اك انآ فاوصلا لب ءانط 0 اره لود |, 111 نهعحلا نأ :تاركخلاو

 ىلع مدقن ةوهشلا دنع انسفنأ دحبن (ي ًانظ وأ ايلع هاقدص امهنأال « ةوهشلا ةلغل لكلا ىلع امدقأ

 . لاق اك سلا نأ دقتعن مل نإو « هيهتشنام ريغلا انل نيز اذا لعفلا

 عيمطتلا وبيغرتلا اذه (نيدلالانمان وكت وأ نيكلمانوكت نأالإ) هلوق (سماخلا لاؤسلا)

 . امهدحأ ىف وأ نيرهألا عومج ىف عقو

 : ليقو . بيغرتلا ىف لخدأ هنآل « نيرمآلا عومج ىف ناك بيغرتلا : مهضعب لاق : باوجلاو
 . رييختلا ةقيرط لع هرهاظ ىلع وه لب



 ع يالا هامور نم اهنهنغ ضرر واكر اها دبل لا

 انوكنت وأ نيكلم انوكت نأالإ ةرجشلا هذهنع اكبر اياهنام) هلوقو لوقعلا ف احبقتسم عابطلا ف

 اضيأ نكميو ؛ءاوحو مدآ هب بطاخ ثيحب سيلبإ هركذ مالكلا اذه نوكي نأ نكمي (نيدلاخلا نم

 ليبس ىلع كلذ ناك هنا باغالا نأ الإ نايورم نارمألاو « امه.ولق ىف اهعقوأ ةسوسونوكي نأ
 ىف امل لاق سيلبإ نا مالكلا ىنعمو (نيمانلا نأ أكل ىلإ امبمساةو) ىلاعت هلوق ليلدب ةيطاخلا

 نم انوكم وأ اهنم [لكأ نإ ةكفإلللا ةلززعب انكر نإ ها دازرأزو كلم! كك كذا ل[ 2 لا

 ىل اهنَع امهابت امنإ ىلاعت هنا كل ذك ناص اهلكأ يد نا امهتهوأ, نأب اههيعرف , امك أ تا دلال

 : تالاؤس ةيآلا ىفو . ادلخ الو ةكئالملا ةلزنمب انوكبال

 عم ةرجشلا نم لكلا دنع اكلم نوكي نأ ىف مدآ سيلبإ عمطأ فيك 4 لوألا لاؤسلاإل

 : لوآلا,:!هوجو نما:!باوجلااواد.هلتقفي: ناوزرتعملا هل ن.تجاس ١ نيهضاوتما !ةكتت زامل انفاق هلا

 ةكمالم امأ . ضرألا ةكئالم مه مدآل اودجس نيذلا ةكئالملا نأ ىلع لدي ام دحأ ىنعملا اذه نأ

 اوناك ولو « مدأل ةتبلا اود جس اهف نوبرقملا ةكئاللاو ىسركلاو شرعلا ناكسو تاومسلا

 لع مدآ نإ : لاق هنأ مهضعب نع ىدحاولا لقن : اهيناثو . التخم ادسافعيمطتلا اذه ناكل هل اودجس

 لثم ريصي نأ سيلبا هيلع ضرعف هسفنل كلذ ملعي لو « ةمايقلا موي ىلإ نوتومي ال ةكئالملا نأ

 دولخلا وهةكنالملا نم بولطملاردقتلا اذهللع نآل ء, فيعض باوجلا اذه : لوقأو « ءاقبلاف كلملا

 (نيدلاخلا نم انوكستوأ) هلوق نيبو (نيكلم انوكت نأ الإ) هلوق نيب قرف قيبال ذئنيحو
 انوكي نأ ىف اعمطام : لوةيو نيكلم أرقي سابع نبا ناك: ىدحاولا لاق (ىناثلا هجولاوإل

 ىلع لديو : كلملا ةهج نم نوعلملا امتاتأ اعاو « نيكلم انوكي نأ ىلإ افرشتسا ان كل

 نم هنايبو «. فيعض اضيأ باوجلا اذه لوقأو (ىلب ال كلمو دللا ةرجيث ىلع كلدأ له) هلوق اذه

 ةءارقلا كلت نإ سابع نبأ لوقي لهف : ةءارقلا هذه لع باوجلا لص هنأ به: لوألا : نييحأو

 نكم فكف « ةرتاوتم ةءارق ةءارقلا كلت نآأل ء لطاب لولا و. ؟ كلذ,لوه ةلوأ  ةللظاإ ل لا

 دق عيمطتلاب نوكي ةءارقلا كلت ىلع نآل . قاب لاكشألا ريدقتلا اذه ىلعف : ىناثلا امأو ء اهيف نعطلا

 . لاؤسلا دوعي ذئنيحو ةكئالملا ةلمج نم لكألا كلذ ةطساوب ريصي نأ ىف عقو

 لكأي نأو « ةنجلا نكسي نأ ىف هل قلخلاو ةكئالملا دوجس لعج ىلاعت هنأ (ىناثلا هجولاوإل

 . ةجردلا هذه ىلع كلملا ىف ديزمالو «دارأو ءاش فنك ًادغر اهنم

 . ةوبنلا ةجرد ند لضفأو لكأ ةك/الملا ةجرد نأ ىلع ةيآلا هذه لدت له (ىناثلا لاؤسلا))

 كلذ ىلع لدي مل ةوبنلا لبق تناك ةعقاولا هذه نإ انلق اذإ انا : لوآلا : هوجو نم باوجلاو



 ةيآلا ءامهت اوس نم امبنع ىرووام ال ىدبيل»ىلاعت هلوق 52

 002 نارك ىلا يللا ل 117 ضرراللا نم سوسو ناك :'ناسملا لاق كارلا

 تانج ضعب تك نال يل قنسيلباو مدآ ناك لب 5 ىنابفصأللا لسموبألاقو 2 هلىلاعت هللا

 هلل تلم | تلم هلل دا نب لج اكل نأ نم شانلا ضم لو اى دلال
 ناكو 2 هل باب نم أبرق ع ءاو>و مدآ نإ 5: نورا لاق ) ةروهشم ككرا ةصقلا كلف

 كانه ةسومرولا ]طخ و رخالا نم 1 برد. . بريق 4 اهماب لع ةنجلا جراخنم افقاو سيلبأ

 فيكف ةوادعلا نم سيلبا نيبو هنييام فرعي ناك مالسلا هيلع مدآ نأ (ىاثلا لاؤسلا)

 . هلوق لبق
 فيطبا ةرجسفلا/لكأ ىف هيغرو ةريثك ارارع مدآ قل سيلتا نإ لاق نأ دغيم ال : تاوكعاو

 . مالسلا هيلع مدآ ىف همالكر ثأ هيوعلا اذه ىلع ةموادملاو ةبظاوملا لجأ الف ةريثك

 (ناطيشلا امل سوسوف) لاق مل (ثلاثلا لاؤسلا)

 : ملعأ كلا ل لا رف ل را تار

 هلوق ىف امك ةقاعلا مال هنأ : امهدحأ : نالوق ماللا اذه ىف (امحل ىدبيل ال ىلاعت هلوق امأ

 روهظ ةسوسولاب دصقي مل ناطيشلا نآل كلذو (انزحو اودع محل نوكيل نوعرف لآ هطقتلاف)

 ىلع امبلمحي نأ هدصق ناك امناو  اهتاروع تدب ةرجشلا نم الكأ نا امهنأ لءي لو . امهتروع

 لححي نأ : امهدحأ : ناهجو هيف مث ضرغلا مال هنإ : لاقي نأ اضيأ دعبي ال : ىناثلا . طقف ةيصحملا

 هةييقرإل كلا راقلا دج رع نإ : فللر ماكل لاوزو ةنمرحلا ط وقس نوب ةياتك :ةزروعلا ودي

 عمس وأ ظوفخلا حوللا ىف ىأر هلعل : ىتاثلاو . هبصنم باهذو هتمرح لاوز مدآ ىلإ

 طرق ررصلا ةياع لع لدي كلذإو هتروعإ تدب, ةرجشلا نم ,لك أ اذإ هنأ ةكئالملا نطعب نم

 (امهتآوس نم امهنع ىروو ام) هلوقو ء«ضرغلا اذه لوصحل هيلا سوسوي نراكف ؛ ةهرجلا

 : ثحابم هيف

 ارو لات لع  ةيررتمل ىأ عزا .لاقت ةارازؤملا نماكوخأم ىرووام ( لوألا ثحبلاإ)

 «هراوف بهذاو هيبأ ةافوب هربخأ امل ىلعل سو هيلع هللا ىبص ىنلا لاقو . هيخأ ةأوس

 نبا لاق . ناسنالا ءوسي هروهظ نآل كلذو « ةأرملاو لجرلا جرف ةأوسلا («(ىاثلا ثحبلا إل

 ةللدف قولا كلذ اهبغ لان ادصغ الق ء امهت روع رتسي اوت اسيلأ نق. امه: اك امهنع هللا :ىضر, سابع

 (امهتآ وس امهل تدب ةرجشلا اقاذ املف) ىلاعت هلوق

 انجهتسم لزي ل هناو تاركنملا نم ةروعلا فشك نأ ىلع ةيآلا هذه تلد « ثلاثلا ثحبلا



 3 انو ةيآلا «ناطيشلا امل سوسوف» ىلاعت الا

 0-5 تر و هدم ىلا ضرك - ه3

 لآقو امهن : اوس نم امهنع ىرووام 5 ىدبيل ناطيشلا ا

 00 هو 0

 نمأنو 2 نيَكلم وكت ننأألإ ةرجشلا هذه نع اكبر 5 ا

 قذ 1 رول ام «81> نيحصانلا نذل لَم ا 66 نيد

 6 كر نإ ا ا

 مادو 0-0 قَرَو نم امل ن ناقص اًمفَطَو ايعاول ال ت١
 21 تالا هم م

 01, نيبم ودعم 0 شا نإ 3 0 د كش 2ع مآ امهر

 هلا 00 ل «نيملاظلا 5 557 0 لا ال( ادام هنارد اكلات :اريكمأر 21

 ةعقاولا هذهنأ : اهرشاعو . (نيملاظلا ىلع هللا ةنعلالأ) ىلاعت هلوق تحت لوخدلا نابرقلا اذهب املاظ

 ريرقتو اهليصفت قبس دق ةرشعلا لئاسملا هذهف ؛ اهدعب وأ مالسلا هيلع مدآ ةوبن لبق تعقو

 لاق لاثنهنأ رم: ا فرح ةيآلا هذه نم انيلع قب ىذلاو ءاهديعن الف ةرقبلا ةروس ىف

 نم هياوجو :هيف ببسلا اهف ءافلاب (الكف) انهه لاقو : وأولاب (ادغر اهنم الكو) ةرقبلا ةروس ىف
 ءافلانمموهفملاف . بيقعتلا لييس ىلع عمجاديفت ءافلاو « قاطملا عملا ديفتواولا نأ : لوألا : نيبجو

 سنجلا ركذ ةرقبلا ةروس ىفف ء سنجلاو عونلا نيب ةافانمالو : واولا نم موهفملا تحت لخاد عون

 . عونلا ركذ فارعالا ةروس ىفو

 اكبر امامنام لاقو امهتآوس نم امهنع ىروو ام امل ىدبيل ناطيشلا امل سوسوف ]ل ىلاعت هلوق

 نيكانلا نا كل ىنإ امهمساقو نيدلاخلا نم انوكت وأ نيكلم انوكت نأ: الإ: ةرجنشلا هذله نع

 امهدانو ةنحلا قرو نم امملع نافصخب اًعفطو امه ]وس امل تدب ةرجشلا اقاذ ايلف رورغب امهالدف

 «نيبم ودع كل ناطيشلا نإ اكل لقأو ةرجشلا اكلت نع امكبنأ لأ امممر

 نيا |ةفلاوهزو'اضا وسو 00000 هرركي ايفخ امالك ملكت اذإ سوسو : : لاقي

 لاقي الو واولا رسكب سوسوم لجرو « بئذلا تع انلوقو «ةأرملا تولولو .انل وقك دعتم

 ىنعمو « ةسوسولا هيا قلي ىذلا وهو ؛ هيلإ سوسومو هل سوسوم نكلو حتفلاب ساو

 ::تالاوس انهو ءمهبلا اهاعلأ هيلا سوسو لحال نرش را 007

 اهنم جرخأ سيلباو ةنجلا يف ناكمدآو هيلا سوسو فيك «لواآلا لاؤسلاإ)



 ةيآلا «ةنجلا كجوزو تنأ نكسأ مدأ ايود» ىلاعت هلوق 0

 تل ل ل ا 6 2 6 6 7 ه- 2 0

 ابرقت آلو الش ثيَح نم الكف هنجلا َكَجَوَرَو تن 0 1

 سس سى أ

 »١4« نيالا نم انوكَسن 25 ةرجتشلا هذه هذه

 : ةيمألاق مذلا غلبأب ًامومذم 0 ةدتق 15 لاق ومد م .وذملا ىرانألا

 امؤذ ًانيعل ًاريحد جرخا نأ دابعلا بر سيلبال لاقو

 واو ةرطاذإ ًاروخدو ارحدا هرج ذا لاقي :ديعتتلاو:درطلا ةغللا فاازجذلا(ًاروجدم) هلوقو

 : ةيمأ لاقو (ارو>دبن اجلك نمنوفذقيو)ىلاعت هلوق هنمو

 را م مرد مبلك مدآل اودجس هنذابو

 فاشكلا بحاص لاق (ن'المال) هلوق هباوجو « مسقلا مال هيف ماللا مهنم كعبت نلل) هلوقو
 ناالمال) هلوةوهوديعولا اذه (مهنمكعبت نمل) ىنعمب ماللا رسكب (كعبت نمل) مصاعزع ةمصعىور
 ىرابنالاركبوبأ لاق هربخ (كعبت نملو) ءادتبالا ل ىف نادال نإ رك (نيعمجأ نم منهج

 مدادلول ًابطاخن ناك( (مانقلخ دقلو) لاق نيح هنآل مدآدلو لعدئاع (مهنمكعبتنل) هلوقىف ةيانكلا
 ماج نايف لاوكت عوبتملاو عباتلا نأ ىلع ةيآلا هذه تلد : ىضاقلا لاق. مهو 0

 هباوجو «رانلا”قسافلا لوخدب عطقلا بجيف هعبت قسافلا 8 ذ ؛هعبت رفاكلا نا مث امهنم العم

 منهج لخدي هناف هعبت نم لكنأ ةيآلا ىف سيلو « هعبت نمت منيج ”المب ىلاعت هنأ ةيالا ىف روكذملا نأ
 نولخدي تالالضلاو عدبلا باحصأ عيمج نأ ىلع لدت ةيآللا هذه لوقنو ؛ لالدتسالا اذه طقسف

 معأ هللاو . سيلبال نوعباتم مرلكن آل منبج

 ةرجشلا هذه ابرقت الو اّتتش ثيحنم الكف ةنجلا كجوزو تنأ نكسا مدآ ايو ىلاعت هلوق
 4« نيملاظلا نم ان وك

 قالطاو ةحابامأوأ دبعترمأ (نكسا) هلوقنأ اهدحأ : لئاسمىلع ةلمتشم ةيآلا هذه نأ ملعا
 نأ بجبنو ؛ ءاو>- وه مدأ جوذ 0 اههناثو . فيلكتلا هب قاعتب الف . هيف ةقشم ال ةنأ كح نم

 101 را نكات ا عدلا [كاغأذأ هانتلا و ارازوخا قانا تنك للاعت هنأ زك دن

 : اهسماخو . فيلكت رمأ ال ةحابا رمأ (الكف) هلوق نأ 6 ضراألا نانج نه ةنج وأ
 ةرجش دارا (ةرجشلا هذه) هلوق نأ : اهسداسو . ميرحت ىهم وأ هيزنت ىبن (ابرقت الو) هلوق نأ
 فاذلا كلذ نأ : : اهنماثو . تناك ةرش يأ ةرجشنا كلت نأ: : اهعبا 1ك عوتلا 7 0 ةدحأو



 3 ةيآلا «أرو> دم اموؤذم أهنم 0 لاقر» 0 هلوق

 هر وه ماما سن عءدمو ل هر -م مها رثم هذآ

 0 منهج نالمال مهنم كعب اك ل امنم جرخا لاق
- 
 مس سمع

 نيعمجا »/1١«

 ذآ

  لخدي هنإ : لاقي ام نالطب ىلع ةلالدلاك سيابإ نم لوقلا ذه : ىضاقلا لاق (ةثلاثلا ةلأسملا)
 . قحأ ةغلابملا باب ىف هركذي نأب ناكل كلذ هنكمأ ول هناأل «هطلاخو مدآ نبا ندب ىف

 نأ وهو :لاؤس هيفو (نيرك اش مرثك أ دحت الو ) لاق هنأ سيلبإ نع ةياكح ىلاعت لاق م“

 ناك مهضعب لاقف هيف ءاسلعلا فلتخا ببسلا اذبلف كلذ سيلبإ فرع فيكف بيغلا باب نم اذه

 ليبس ىلع هلاق هنإ : نورخآ لاقو . نيقيلاو عطقلا ليبس ىلع هل لاقف . ظوفحلا حوللا ىف هآر دق
 بلغاهيفبغري ءايشأ اهنأ ٍلعو « تابيطلانيسحتو تاوهشلا نييزتىف ةغلابملا ىلع امزاع ناك هناآل نظلا

 دقلو) ىلاعت هلوقب لوقلا 0 مهنأ هنظ ىلع

 دحي الوز 'ىلاعت و هتاجبتس قحلا لاق سلبا نأ حلاو اهي رف لإ 1 هل 506 لع قدص

 هنأ ىهزو . نخل هجحاو هيفاو (روكشلا ىدابع نم لتلك, ور كلذ فران ىلا كاف 000 مرثكأ

 ةسمخت ةيناوهشلا تاسطلاو « ةننامسجلا تاذالاىلإ سفنلاو عدت ابلكو ؛ ةوق ةرشععست سفنلل لصح

 ةعبسو « بضغلاو ةوهشلا نانثاو  ةنطابلا ساوملا ىه ىرخأ ةسمخو ؛ ةرهاظلا ساوملا ىه اهنم

 ةدلوملاو « ةيمانلاو « ةيذاغلاو « ةعفادلاو « ةمضاحلاو «ةكساملاو ةيذاجلاىهو . ةنماكلا ىوقلاىه

 امأو « ةيندبلا تاذللابلطف اهنغرتو مسجلا ملاعىلإ سفنلا وعدت اهرسأب ىهو رشع ةعست اهعومجف

 ةيناحورلا تاداعسلا بلطو ىلاعت هللا ةدانع ىلإ سفنلا وعدت ىتلا ىهو «ةدحاو ةوق وهف لقعلا

 ةعسنلا ىوقلا كلتو امسال . ةدحاولا ةوقلا ءاليتسانم لئكأ ةوق ةرشع عسن ءاليتسا نأ كشالو

 ةفيعض اهلعج رسعي اهتوقدعي ىهو ادج ًافيعض لقعلا .ىروكيو ةيؤق ةقلخلا لوأ ف نوكت 2غ

 ةينامسجلا تاذللاهذهل نيبلاط نون وكي قلخلا رثك أنأب عطقلامزل ء كلذك رمآلان اك اسلف ة-وجرم
 ؛ ٍلعأهللاو نيرك اش مهرثك أ دجت الو) لاق ببسلا اذهلف هتبحو قحلا ةفرعم نع نيضرعم

 (نيعمجأ مكنم منبج نآلمأل مهنم كعبتا نمل اروحدم ًامؤذم اهنه جرخا لاق ىلاعت هلوق

 ةناهالاو رجزلا ىلع لدب امم ىلاعت هللا هبطاخ ؛ هركذ ىذلا داسفالاب دعو امل سيلبإ نأ معا

 روح ىأ مؤذم وهف لجرلا تمأذ : ثيللا لاق (امؤذم) ءامسلا نموأ ةنجلا نم (اهنم جرخا) لاقف

 نبا لاقو . اماذ ءانسيلا مدعتال لثملا ف نولوقي هتبع اذإ هتمأذ : ءارغلا لاقو : راقتحالا ماذلاو



 ةيآلا «مهلثاهش نعو مهناميأ نعود ىلاعت هلوق 5

 « ةعبرألا هوجولا هذه ركذ ناطيشلا نع ىكح ىلاعت هنأ ةيآلا هذه ىف (ىناثلا لوقلاوإل

 ريدقتو . ةتبلا ةنكمملا هوجولا نم هجو ىف رعي الو ؛ ةسوسولا ءاقلإ ىف غلابي هنأ هنم ضرغلاو

 هللا ىلص هللا لوسر نعو . ةنكمملا تارابتعالا عيمجب ةنكمملا تابجلا عيمج نم مهنيتآل م“ :ةيآلا

 : ملسأفءاصعف كئابآ نيد عدن : هللاقف «مالسالا قي رطب مدآ نبالدعق ناطيششلا نإد لاق هنأ لسو هيلع

 داهجلا قيرطب هل دعق مث . رجاهو هاصعف برغتتو كرايد عدت : هل لاقف « ةرجملا قيرطب هل دعقمث

 نأ! لع لّدَي,حلا ادَهو ءلتئاققو هاصعف ؛ كتأرما كنتو . كلا م مسقي و « لتقتف لتاقت : هل لاَقف

 . بلقلا ىف اهيقليو الإ ةسوسولا تاهج نم ةبج كرتيال ناطيشلا

 مهتحت نمو مهقوف نم عبرألا تابجلا عم ركذي مل ملف : لبق بفناف

 ؛ةيناحورلاتاداعسلا تيوفت بج وام اهنمدل وتب ىتلا ىوقلانأ انركذ دقف قيقحتلا ىف امأ : انلق

 لاق امل ناطيشلا نأ ىورف : رهاظلا ىف اهأو . ندبلا نم ةعبرألا بناوجلا هذه ىف ةعوضوم ىهف

 ناطيشلا نم ناسنالا صلختي فيك انهلإ اي اولاقف ؛ رشبلا ىلع ةكنالملا بولق تقر مالكلا اذه

 : ناتبج ناسنالل قب هنأ مهيلإ ىلاعت هللا ىحوأف , عبرألا تابجلا' هذه نم هيلع ايلوتسم هنوك عم

 ضراألا ىلع هتهبج عضو وأ ؛ غوضخلا ليبس ىلع ءاعدلا ىف قوفىلإ هيدي عفر اذاف « تحتلاو قوفلا

 . ملعأ هللاو . ةنس نيعبس بنذ هل ترفغ عوشخلا ليبس ىلع

 (نه) ةملكب نيترجلا نيتاه ركذف (مبفلخ نمو مهمديأ نيب نم) لاق هنأ 4 ةب ناثلا ةلأسملا)

 قرفلا اذهىف دب الو (نع) ةماكب نيتبجلا نيتاه رك ذف ( مهل امش نعو مهنا 5 نعول لاق مث

 ريغ نيعلا بحاص نعاافاجتم» لج اهنأ هاتكم»# هني نع نسلج لك املا لاق اذا : لوقنف . ةدئاف نم

 ملو « ناكلم نيتبجلا نيتاه ىلع رضح هنأ نيبف (ديعق لاهشلا نعو نيهلا نع) ىلاعت لاق . هب قصتلم
 لامشلاو نيملا صخ ىنعملا اذبلف , كلملا نع دعابتي ناطيشلاو « ناكلم فلخلاو مادقلا ىف رضحب

 مهديأ نيب نم) هلوق نم دارملا نأ انركذ دقف اضيأو « ةنيابملاو دعبلا ديفت اهنأ لجل (نع) ةملكب
 لوصح وه كلذو « ةلطابلا دّئاقعلا لوصحوه امهنم “ىثانلاررضلاو « مثولاو : لايخلا (مبفلخنمو

 لوصحوه امهنم 'ىثانلا ررضلاو « بضغلاو ؛ ةوهشلا(مبلث امش نعو مهناميأنعو) هلوقو « رفكلا

 ؛ مزال رفكلا نم لصاحلا ررضلا نأ كش الو . ةيصعملا وه كلذو « ةيبضغلاو ةيناوهشلا لامعألا

 نيذه صخببسلا اذهلف « عطقنمهباقع نال لبسفةيصعملا نم لصاحلا ررضلا امأ . مناد هباقع نآل

 . لوألا مسقلا تود لاصتالاو موزللا ىف نيمسقلا نيذه نأ ىلع اهيذنت (نع) ةملكب نيمسقلا

 2 هدأرع؟ ملعأ هللأو



 2 ةيآلا «مهفلخ نمو مهيديأ نيب نم مهنيتال مد ىلاعت هلوق

 , كلاخأ ىف يلف جلاو كدعاا ف قلفجا + لوقت ترردلا نآإلا - قدح لود تاكل 1 م

 : لاقي هنأ ىصاللا نع ديبعوأ ىوزو' نرخ ولا نال قام لور اكدنع ندقللا فا اكل ديرب

 صيخلت:اذهف:ءلامشلا# ىدنع تنأ :ألاق:هتلؤنم+كشنح اذا: .ءاةنست ةا ونتج ىأ ناسا دعاه

 :!ىرخأ اهوتكرابفاوزك ددتن تلح علا عبرآلا تاهجلا هذهريسفت ىف نورسفملا هركذام

 . ةيناخوزلا' تاذاعسلا تاؤقلاةجكرملا ىفيءاعيرأ ىرق ندبلافينأ كر شالا هال د لفلم

 مدقملا نطبلا ىف ةعوضوم ىهو . اهروصو تاسوسحملا لثم اهيف عمتجي ىلا ةيلاخلا ةوقلا : اهادحاف

 (مهيدبأ نيب نم) هلوقب ةراشالا ةيلإو ءاهمدقم نم اهلعدرتاام],تاسوسحلاروصو ؛ غامدلا نم

 ؛ تاسوسحبلل ةبسانملا ماكحألاب تاسوسحلا ريغ ىف كحت ىتلا ةيمهولا ةوقلا (ةيناثلا ةوقلاو إل

 (مهفلخ نمو) هلوقب ةراشالا اهلإو ؛ غامدلا نم رخؤملا نطبلا ف ةعوضوم ىهو

 . ندبلا نيمي نم ىهو دبكلا ىف ةعوضوم ىهو ةوهشلا (ةثلاثلا ةوقااوإل

 عبرألا ىوقلا هذهف , بلقاانم رميبألا نطبلا ف عوضوم وهو ؛ بضغلا (ةعبارلا ةوقلاو)

 ءىثب نعتست ملام ةجراخل انيطايشلاو ةيناحورلاتاداعسلا لاوز بجوت لاو>أ اهنع دلوتت ىتاا ىه

 تاهجلا هذه نييعت ىف ببسلا وه اذهف ؛ ةسوسولا ءاقلإ ىلع ردقت مل « عبرألا ىوقلا هذه نم

 تايبشلا هنم دارملا (مهيديأ نيب نم مهنيتآل) هلوق نأ : اهناثو . فيرش قيقح هجو وهو « عبرألا

 ىف ةلزتعملا هبش لثم : لاعفألا امأو . ةمسجملا هش لثم تافصلاو تاذلا ىف امأ . هبيشتلا ىلع ةينمملا

 , ليطعتلا نع ةئشانلا تاهبشلا هنم دارملا (مهفلخ نمو) حيبقتلاو نيسحتلاو فيوختلاو ليدعتلا

 ,املاو-أو تاننامسجلاهذهدهاشي ناسنالانآل  هييشتلا تابمشت ( (مويديأ نيب نم)هلوق انلعج اميإو

 هلوق انلعج امإو : دهاشلا اذهل ايبواسشم نووك نأ, تح تئاغلا نأ دقتعتف.. هبادز نيب ةرضاح ىف

 (مهيديأ نيب نم) هلوق انلعج املف « ليطعتلا نيع هيبشتلا نآل ؛ ليطعتلا نع ةيانك (مبفلخ نمو)

 (مهمناميأ نعو)هلوق امأو . ليطعتلا نع ةيانك (مهفاخ نمو) هلوق ل عجن نأ بجو هيبشتلا نع ةيانك

 لقن : امتلاثو . تايهنلا لعف ىف بيغرتلا (مهلئامش نعو) تاروماملا كرت ىف بيغرتلا هنم دارملاف

 نمو ىدي نيبنم ؛ عيرأألا تاهجلانم ناطيشلاىنيت أي والإحابص نمام : لاق هنأ هللا همحر قيقش نع

 ىلإو) أرقاف « محر روفغ هللا ناف فختال : لوةيفىدي نيب 00 ىلاهتت نع ئبع نحو ىلخ

 أرقاف؛ رقفلا ىف ىدالوأ عوقو نم ىفوخيف : ىف خا نم امأ واخاف مر نعرو رهاو حان نارا

 ارداف دانا زل 3 ايفا قلع نلت امأ و /ايقذار 0 ُ الإ ضرآألا ىف ةباد رم امو)

 (نومتشيام نيبو مهنيب ليحو) ) أرقاف تاوبشلالبق نم ىنيتأيف : ىلامشلبق نم امأو (نيقتملل ةبقاعلاو)

 «١؛_ رخف -5»



 ةيآلا «مهفاخ 0 ل نم ممن 0 مند ىلاعت هلوق 1
 ةهخحالسمل ساما

 امأز اهرارلع هب ملعلاو . نييزتلاو نيسحتلاو ريكذتلا اذهدجوي مل اذإ هلاكلعفلا كلذ ع مادقالا

 مادقالا ىلع ءربلل الصاحنييزتلاو ريكذتلا اذه لوصحراص اذإ هنأل اضيأ فيعضف مشاه قل كارق

 روق ١ ةرارشلاا ىةذار وإلا قلخا نإ هوك ذبام ورا ةدّسفملا ىف هئاقلا ف ايعسر كاذا كاك حيبقلا كلذ ىلع

 ةياغ هررقي ىذلاو ؟ هب جتح نأ هنكمي فيكف ؛ ةحلصملا ىعاربال ىلاعت هللا نأ ىف انل ىرخأ ةجح

 نع زرت>ا ولو ؛دبالا باقعو رفك- || ىف عقب ةوبشلا ىف ةدايزا| كلت لوضح كيف نأ" ربرقتلا

 ةدايزلا هذه لوصحو ةقشملا كلت. ةدايز ببسب ىلاعت هللا نم هباوث دادزب هنا هتباغف ةوهشلا كلت

 ملاعلا هلا ناكولف « تاجاحلا مظعأ هيلاف دب ملا باقعلا عفد امإ ؛ ةتبلا هيلا ةجاحال ءىش باوثلا ن

 اهلا ةجاحال ىلا ةدايزلا 3 مظعألا لكك ألا مهلا لمه نأ لاحتسال دابعلا طاصمل 5

 باوصلاب ملعأ هللاو . الصأ .ىث ىلاعت هللا لع بجبال - قكهاذملا هذه دان, اي ؛ ةرورصللا

 دجي الو مهلئاهش نعو مهناميأ نعو مهفاخ نمو مهديأ نيب نم مهنيتآل مثإ) ىلاعت هلوق امأ

 : لئاسم هيفف (نيرك اش مهرثك أ

 : نالوق عبرآلا تاهجلا هذه ركذ ىف «ىلو ألا ةلأسملا)

 لوقلا اذهب نولئاقلاو . نيدلا ىف ةفآلا نم عونب صتخم اهنم دحاو لكنا 4لوآلا لوقلاإ)

 نمو) ةمايقلاو ثععبلا ةعص ىف ميككشأ ع (مهيديأ نيب ندم مهنيتال م اهلا افرع رلاار

 نع مهرتفأ ىنعملاو (مهديأ نيب نم مهنيتأل مث اهيناثو . ةيلزأ ةميدق ايندلا نا مهلإ قلأ (مهفلخ

 ىف اهتسحأو اهتابيطو ايندلا تاذل ىف مهتبغر ىوقأ ىنعي (مهفاخ نمو) ةرخآلا تاداعس ىف ةبغرلا

 نواصيو اهيلع نودري مهنال ةرخآلا(مهمديأ نيب) هلوق نم دارملاف نيبجولا نيذه لعو ٠ مهنيعأ

 اهثلاثو . اهنوفلخي منال مهفلخ ايندلا تناك مهيديأ نيب ةرخآلا تناكاذإو « مهمديأ نيب ىهف « اهبل

 نيب) انرسف اعإو «ةرخآل (مهفلخ نمو) ايندلا ىنعي (مهديأ نيب نم) ىدسلاو اجلا لوق وهو

 . كلذ دعب ىنأت ىهف ةرخآلا امأو ءاهدهاشيو ايف ىعسي ناسنالا ىدي نيب اهنآل ءايندلاب (ممدبأ

 ىف (مهفلخ نمو) نيرضاح نونوكي نيذلا لسرلاو ءايبنآلا بيذكت ى(مهديأ نيب نم) اهعبارو

 -! لفزل وزنا بن األ نم دقن و بي دكت

 رفكلا ىف (مهناميأ نع) اهدحأ : هوجو هيفف (مهلئاهش نعو مهناميأ نعوإ) هلوق امأو

 نعو) قحلا نع فرصلا ىف (مهنامبأ نع) اهناثو . 0 7 ىف (مهلئامش نعو) ةعدببلار

 (مهلئامش نعو) تانسحلا نع مهرتفأ ىنمي (ممناميأ نع) اهثلاثو ٠ لطابلا ىف بيغرتلا ىف (مهلئامش

 ( تانسملا نع ةيانك نانعألا ها رس نا م ىوقأ



 عف ةيآآلا «مقتسملا كطارص ل ندعقأأل ىتتيوغأ مف هىلاعت هلو
 هبهذم نأ لع ىتم هنأل لهج رفك ال دانع رفك سيلبا رفك نا لاق نم سانلا نم نا لعاو

 كلذ ناكف ؛ ناسللا ضحمب اراكنإ هراكنإ ناكف ؛ قحلا وه هدض نا ملع دقف ؛ةياوغو لالض

 كطارص مهل ندعقأل) هلوقو (ىتيوغأ اهف) هلوقو لهج رفك هرفك لب.اللاق نم مهنمو:دانع رفك
 . ملعأ هللاو . هداقتعا ىفو ؛ مصخلا معز ىف هب ديري (ميقتسملا

 ىف دبعلا حاصم ةياعر هللا ىلع بجبال هنا نابب ىف ةيآلا هذهم انباحصأ جتحا (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 اهإ هنا نيب مث ؛ ىلاعت هللا هلهمأف ليوطلا نامزلا لبمتسا سيلبإ نا هريرقتو هايند ىف الو هنيد

 قلخلا رثك أ نأب املاع ىلاعت ناكو : ممولق ىف سواسولا ءاقلاو مهلالضإو قلخلا ءاوغال هلبمتسا

 نم اقيرف الإ هوعبتاف هنظ سيلبإ مملع قدص دعقلو) ىلاعت لاق لاك هتسوسو نولبقيو هنوعيطي

 ةميظعلا دسافملا لوصح ىضتقي ةليوطلا ةدملا هذه هلاهمإو ؛ سيلبإ راظنإ نأ اذهب تبثف (نينمؤملا

 دسافملا هذه نم هنكمي ناو « هله نأ عنتمال دابعلا لاصمل ايعارم ىلاعت ناكولف  ريبكلا رفكلاو

 ىلاعت هنا كلذ ىوقي امو ؛ الصأ حلاصملا ةياعر نم ءىث هيلع بحيال هنأ انملع هلهمأو هرظنأ ثيخخ

 هنا مث «لالضلاو رفكتلا ىلإالإ وعديال هنا سيلبإ لاح نم ملعو « قاخلا ىلإ ةاعد ءايبنالا ثعب

 قلخلل ةاعدلا مث نيذلا نيطايششلا رئاسو سيلبإ قيأو « قلخلل ةاعدلا مه نيذلا ءايبنالا تامأ لاغت

 فئتخا : ةلزتعملا تلاق . كلذ لعفي نأ هنم عنتما دابعلا لاصم ديري ناك نمو لطابلاو رفكلا ىلإ

 لضي»الو, اةمدعو اةدؤجو يمي املا كفلتخألا اهنا: قا كاش. هلأكملا هذه ان احل

 هيلعرتتأ امو) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ء اضيأ لضي ناكل سيلبإ مدع انضرف ول نم الإ دحأ هلوقب

 زوجي مثاه وبأ لاقو . ةدسفم هؤاقب ناكل دحأ هب لض ول هنألو ( ميحجلا لاص وه نم الإ نينتافب

 ةوبشاا نم ةدايزلا هذه ناف ؛ ةوبشلا ةدايز قاخ ىرجم ايراج هقلخ نوكيو « موق هب لضي نأ
 لصحت ةقشملا نم ةدايزلا كلت لجالو ٠ قشأ ريصي اهنم عانتمالا نا الإ حيبقلا لف بجوتال

 هنكلو ؛ قشأو دشأ حنابقلا نم عانتمالا ريصي سيلبإ ءاقبا ببسب انبه اذكف « باوثلا ىف ةدايزلا

 .سارك الاؤداجخلا نجع لإ ىلا

 بلق ىف متابقلا نيزي نأو دبال ناطيششلا نال كلذو . فيعضف ىلع ىبأ لوق امأ : باوجلاو
 لاح نأ مولعملا نمو « تابيطلاو تاذللا عاونأ نم حتابقلا ىفام هركذيو ؛ هيلإ اهنسحيو رفاكلا
 اذهو ع ريكذتلا اذه مدع دنع هلال ايواسم نوكيال نييزتلاو ريكذتلا اذه لوصحخ عم ناسنالا

 روماألا نمم مأ ىف هنويغرب ءاسلج هل لصح اذإ ناسنالا ناف « فرعلا هيلع ليلدلاو نييزتلا

 ىف هلاح نوكي الدهن اف  هيلإ هتوعد ىلع نوبظاويو هيلإ لوصولا قيرط نولهسيو هنيع ىف هنونسحبو



 ةيآلا «ميقتسملا كطارص ممل انةعقنالا [ءازغأ مف لاقد ىلاعت هلوق ا

 وه : ثلاثلاو . رودلا امإو لسلستلا امإ مزا الإو لطاب : ىتاثلاو . ةياوغ انوكحب للعلا

 . لعأ هللاو . دوصقملا

 كنئاوغاب ىأ مسقلا ءاب هنا : لواألا : هوجو هبف (ىتتيوغأ امف) هلوق ىف ءابلا (ةثلاثل ةلأيتملا )

 قريرطلا ىلع ممل ندعقاأل ىف كناطلس ذافنو ىلع كتردقب ؛ ىأ ميقتسملا كطارص مهل ندعقألل ىانا

 (ءابلا) تناكاملو « مث آملا مهيسكيامو « لطابلا محل نيزأ نأب . ةنجلا ىلإ هنوكلسي ىذلا ا

 امف) هلوقنأ : ىناثلاو . اهتلص(ىتيوغ 000 لما انور مسقلا باوج (ماللا) تناك مسقلا ءا

 ىف ىعسأ اضيأ انأف ىتيوغأ امل كنا دارملاو , مل ندعقأل ىليا كئاوغا ببسبف 1 0

 ودعا !ليقاةنلكا ماهفتسالل ( رخل امف) ) هلوقىف(ام) مهضعبلاق : ثلاثلا . ممتاوغا

 ىلعرجلا فرح لخدأ اذإ فلالا تانااكفرأ وهو ؛ لاكشإهيفو (مهل ندعفأل) لاقو أدنبا

 . ليلق ةيماهفتسالا «أم»

 فودذحي « ىلع»نانييودنلا نيبفالخال ( ميقتسملا كطارص مهل ندعقال) هل وق( ”ةعبارلا ةل ةلأسملا)

 نطبلاو رهظلا ديز برض كلوق هلاثم : جاجزلا لاق . ميقتسملا كطارص ىلع مهل ندعقال : 5

 هلمتحام لمتحاذ : ىنعلاففرظ طارصلا نآل . زئاج «ىلع» ةملكءاقلاو . نطبلاوربظلا لع ىنءملاو

 . دغ ىفو ادغ كينآ كلوق ىف « ةليللاو مويلا

 . ثاحبأ هيف (ميقتسملا كطارص محل ندعقال) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ركذ ىنعملا اذحلو ءاهنع رتفيال ةبظاوم داسفالا ىلع بظاوي هنا هنم دارا («لواآلا ثحبلا ١

 مامتا هنكميف لابلا غراف ريصي ىتح دعق رومآلا نم ىمأ ليمكت ىف غلابي نأ دارأ نم نآأل دوعقلا

 هاا كتارا يعي رع ولا لع هتنظارك له تانططالا نزع هعطلاومأو دارعقملا

 هنأأل ء حيحصلا جهملاو قحلا نبدلاب املاع ناك هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه نا «ىناثلا ثحبلاو ل

 يلا هند زف ميقتسملا هللا طارصو (ميقتسملا كطارص مهل ندعقال) لاق

 داقتعالاو بهذملا نم هيلعوه ىذلانأب املاع ناك سيلبانأ ىلعلدت ةيآلا « ثلاثلا ثحبلا

 املاع ناكاضيأو (ىتيوغأ امب بر) لاق امل كلذك نكي ملول هنأل ؛لالضلاو ةياوغلا ضحم وه

 (ميقتسملا كطارص مهل ندعقال) لاق امل كلذ الولو٠ قحلا نيدلاب

 ةياوغو الالض هنوكب هيلع عم بهذملا كلذب سيلبأ ىضري نأ+ : نكم فيكف اذه كيث اذإإو

 هنظ ىلع بلغ اذإ دسافلا دقتعي امإ ءرملاناف . ميقت-ملا طارصلل ايفانمو قملا نيدال اداضم هنوكيو

 . هدقتعيو هب ىضريو هراتخي نأ ليحتسي ةباوغو لالضو لطاب هنأب لعلا عم امأف ءاقح هنوك



 ما ةيآلا «مقتسملا كطارص مهل ندعقأل ىتتي وغأ امف لاق » ىلاعت هلوق

 اذكحف ميبقلاب ءارغا فيرعتلا كلذ ناك ام مرج ال فيرعتلا اذه ببسب مهلا توافتي ال

 ا ملعأ هتلاو !"انهه

 هلوقو « ىلاعت هللا ىلإ هءاوغا فاضأ هنأ ىلع لدي (ىتتيوغأ امف) سيلبا لوق 4ة يناثلا ةلأسملا)
 : لوآلاف . هسفن ىلا دابعلا ءاوغا فاضأ هنأ ىلع لدي (نيعمجأ مهني وغّأل كتزعبف) ىرخأ ةيآ ىف

 هنأ لع لدي اذه, ندقلا بهدم لْغةنإوك ىلع الذيآ: ىاثلا ور انبجلا القدم لع لوك لك لح

 هسفن لعخ ىوذملاب الإ لصحال ءاوغالا نأ دقتعي ناكهنأ : لاقي وأ « ةلأسملا هذه ىف اريختم ناك

 ىف سانلا فاتخاو ؛ لسلستلل اعطق ىلاعت هللا وه هل ىوغملا نأ معز مث , نيواغلا نه هريغل ايوغم

 لطابلا داقتعالا وه ىغلاو ؛ بلقلا ىف ىغلا عاقيا ءاوغالا : اولاقف انباحصأ امأ . ةملكلا هذه ريسفت

 مبلف ةلزتعملا امأ . ىلاعت هللا نم بلقلا ىف عقي امنا لطابلاو قالا نأ دقتعي ناكهنأ ىلع لدي كلذو

 رخآ اهجو هريسفت ىف اوركذي نأ : ىناثلاو . هانركذ ام ىغلا اورسفي نأ : امهدحا : ناماقم انهه
 سيلبا نأ تبف قتلا لوف ادع لاه" نأ قارا: لاذع هيف مهلف «لوالا هجولا امأ)

 نإ: اولاق ؛ ىناثلا .ةجح نيل ةلوق نآآلإ:. لاس هللا وهب زفكتلا و ليتل ززخلا ناك نأ كل

 هللا ىلإ ىغلا كلذ فيضي نأ زاجل هرثكو هيغ ربظ كلذ دنعف مدال دوجسلاب ىعأ امل ىلاعت هللا

 :'ثلاثلا . هدنع كب رضأام لعفتال ىأ كبرض للع ىنلمحنال : لئاقلا لوقي دقو « ىنعملا اذه ىلاعت

 ةوادعلا هذه لجال اناف مدآ ببسب ىتتنعل امب كنا : ىندملاو (مهل ندعقال ىتيوغأ امب بر لاق)

 لمع ىلع ةبوقع كتنج نم ىتتبيخ ىأ (ىتتيوغأ امب بر) : عبارلا . ممبولق ىف سواسولا قلأ

 . مه ندمقال

 اكاله ىأ (ايغ نوقلي فوسف) ىلاعت هلوق هنمو كالهالا- ءاوغالاريسفتىف «ىناثلا هجولا ل

 ؛هفوج دسفي ىتح نبللا نم رثك أ اذإ ىوغ ىوغي ليصفلا ىوغ : مهلوق اضيأ هنمو« اليوو

 نأ ديري هللا ناك نا (؟كيوغي نأ ديري هللا ناك نا) هلوق اورسفو « بطعلاو كالملا فراشيو

 . ةروكذلا هوجولا ةلمج هذهفءقحلا . كدانعب ككل

 عجري هلصاح نال : لالضالا ةيآلا هذه ىف ءاوغألا نم دارملا نأ نايب ىف غلابنال انأ ملعاو

 , ىلاعت هللا وه سيلبال ىوغملا نأ لع ىيقيلا ناهربلا ميقن انأدقلإ ب ةجع سيل هنأ نمل لوقا

 قماشلا نبال نككانينلا و كرم: نم هلا ديال كوحتملا نأ 1511 وع قد ةلادب لإ ىوانلا

 هل ىوغملاو ؛ ىوغم نم هل دبالف ايواغ سيلبا ناك الف . داه نم هل دبال ىددهملاو « نكسم
 عم ةياوغلاراتخيال لقاعلا نآل . لطاب : لوالاو . ىلاعت هللا وأ رخآ اقولخم وأ هسفن نوكي نأ امإ



 ةيآلا « نوثعبي موي ىلإ هدا كامل لا هلوق -5

 مقلق 1١« 2 َنيرظملا نم َكنإ لاق »١4« نو موي لِ آل

 اس خس م

 0 فنا تاور كل را 2 2276 كح سم سوه

 مهيدي يب نم مهنا من 6«( يقسم ل رص مه ند طا

 «11/د نيك امرأ تاكو مهنا نعو ميناس نعو مها مو

 ىتياوغأ اف لاق نيرظنملا نم كنإ لاق نوثعس مون ىلإ فرظنأ لاقل ىلاعتو 0 0

 ياش زو اما انفو عدل نمر يانبأ نإ كنا ملقعأل م لسنملا كطارلس عل ناداحقال
 0 مربكإأ دجت الو

0 

 نم راظنالا بلط هنأ ىلع لدي (نوثعبي موي ىلإ فرظنأ لاق) ىلاعت هلوق (ىلوألا ةلأسملا)

 هنأ هدوصقمو . نيملاعلا برل سانلا موقي نيح ةسناثلا ةخفناا تقو وهو 35 تقو ىلإ ىلاعت هللا
 هنأ : لوآلا : نالوق انهه مث نيرظنملا نم كنا لاق لب . كلذ ىلاعت هللا هطعب لف توملا قوذي ال

 تقولا موي ىلإ نيرظنملا نم كنا ) ىرخأ ةيآ ىف لاق ىلاعت هنأل ىلو ألا ةخفنلا ىلإ هرظنأ ىلاعت

 لب الجأ هل هللا تقوي مل: نورخآ لاقو « مهلكءايحألا هيف تومي ىذلا مويلا هنم دارملاو (مولعملا

 ىف مولعملا تقولا . هنم دارملا (مولعملا تقولا موي, ىلإ) ىرخاألا ىف هلوقو (نيرظنملا نم كنا) لاق

 ملعي نأ زوجيال فلكملاو افلكم ناك سيلبا نأ لولا اذه ةح ىلع ليلدلاو : اولاق . ىلاعت هللا لع

 ملع اذاف هتبوت تلبق بات ىّتم هنأ ملعي فلكملا كلذ نال ىنالفلا تقولا ىلإ هلأ رحأ لاقت ها نأ

 نع بات هلجأ تقو برق اذاف , غراف بلقب ةيصعملا ىلع مدقأ ىنالفلا تقولا وه هتوم تقو نأ

 زئاج ريغ كلذو « حيبقلاب ءارغالا ىرجم ىرحب هنرعب توملا تقو فيرعت نإ تن صاخال كلت

 ..لاعت هللا لع

 ىضتقي ال ةمايقلا 0 أ نيرظنملا نم هناك ال رح هللأ فيي رعلا نأب : ذنولوالا كبانيأو

 تقوب هملعأ ءاوس قسفلاو رفكلا عاونأ مبقأ ىلع تومي هنأ هن» ملعي ناكىلاعت هناآل حيبقلاب هءارغا

 هءايبنأ فرع ىلاعت هنأ هلاثمو « حيبقلاب هءارغا ابجوم مالعالاكلذ نكي لف ؛ كلذب هملعي مل وأ هتوم

 مهنم لع ىلاعت هنأ لجأل حيبقلاب مهءارغا ابجوم كلذ نكي ملو ؛ ةمصعلاو ةراهطلا ىلع نوتوي مهنأ

 ناك ابلف . ةمصعلاو ةراهطلا ىلع نوتومي مهنأ ةلاحلا هذه مهفرعي مل وأ ةلاخلا كلت مهفرع ءاوس



 “7 ةيآلا «امفربكتت نأ كل نوكي اف اهنم طبهاف لاق» ىلاعت هلوق

 1 ا ل 00 سوق س2 ه0 ا رب الا 6-22 ال نر تا

 نم كنإ جرخاف امف ريكتت نرا كل نوكي افف اهنم طبهاف لاق

 هللا وه 11 ,لا اذه لئاق نأ كشال (دجست ال نأ كعنه ام) ىلاعت هلوق 6ةعباسلا ةلأسملا)

 . هناحبس هللاب الإ قيلي ال (كترمأ ذإ) هلوق نآل

 سيلبإ وه لوقلا اذه لئاق نأ كش الف (ران نم ىتتقلخ إل هلوق امأو

 ةرظانملا هذه لثمو « ىلاعت هللا وه لوقلا اذه لئاق نأ كش الف 4 اهنم طبهاف لاقإل هلوق امأو

 . ءاصقتسالا ليبس ىلع (ص) ةروس ىف روث ذم سيلبإ نيبو هناحبس هللأ نيب
 قفتااملثمهتلا عم ةملاكم مالسلامهملع ءايبناألا رباكأ نم دال قفتي ل هنا : لوقنف اذه تبث اذإ

 (هبر هملكو انتاقيمل ىسوم ءاج املو) لاق ثيح هسلك نأب ىسوم فيرشت هللا مظع دقو « سيابال
 اع تاص- فيكف ( ميظعلا فرشلا ديفت) ةملاكملا هذه تناكناف (ايلكت ىسوم هللا ملكو) لاقو

 في رشتلا ضرعمىفملاعت هللا هركذ فيكف. ميظعلا فرشلا بجوت مل ناو ؟سيلب ال هوجولا مظعأ

 ؟ مالسلا هيلع ىسومل لماكلا

 ةكمئالملانم هيلا ىدؤي نم ناسل ىلع سيلبال لاق ىلاعت هنإ : لاق ءاملعلا ضعب نأ : باوجلاو

 ءايبناآلا ريغ نأ تبث هنآلل : اولاق . ةطساوالب سيلب عم ملكتىلاعت هنأ ٍلسي ملو ؟ دوجسلا نم كعنمام

 نكلو « ةطساو الب سيلبا عم ملكت ىلاعت هنا : لاق نم مهنمو . ةطساوب الإ ىلاعت هللا مهطاخمال

 رئاس عمو ىسوم عم ملكتو (نيرغاصلا نم كنا جرخاف) هل لاق ىلاعت هنأ ليلدب ةناهالا هجو ىلع

 هل لاقو (كترتخا انأو) ىسومل لاق ىلاعت هنأ ىرت الأ . مارك الا ليبس ىلع مالسلا مهيلع ءايبنألا

 . مارك الا ةيامن اذهو (ىسفنل كتعنطصاو)

 ةنج ىف اوناكو « ةنجلا نم ديري : سابع نبا لاق (اهنم طبهاف) ىلاعت هلوق (ةنماثلا ةلأسملا إل

 انيصقتسا انقو « ءامسلا نم طوبملاب صأ امتا هنأ: ةلزتعللا نضع لاقر: مذ قلخ اهنا ندع

 ابعاتزا لاق. ءاهنلا فى (اهفزيكَص نأ كن انك اكو ماعلا ءرارس ىالأشأ يلا
 . ةلذلا راغصلاو ؛ نيرغاصلا نم كنا جرخاف نوعشاخ نوعضاوتم ةكئالم تاومسلا لهأ نأ ديرب

 ىنلا هلاق ام ةح ىلع انت راغصلاو ةلذلاب ىلاعت هللا هالتباف ربكتلا بلط سيلبا نإ : جاجزلا لاق

 روظأ امل : مهضعب لاقو «هللا هعضو ربكت نمو هللا هعفر هلل عضاوت نه» ملسو هيلع هللا لص

 .ٍز ملعأ هللاوأ# :راغضلا: لأ راكتشالا



 ةيآلا «(كترمأ ذإ دجست الأ كعنم ام لاقد ىلاعت هلو م

 قحتسيال نأ جول ازئاج سايقلاب صنلا صيصخت ناكولف ؛ سايقلا ذم (مدالا ودجسا) ةكئالملل

 نمايقلاب :صنلا صيصخت نأ انملع ؛ هيلع ديدشلا مذلا قحتسا ثيحو : لمعلا اذه ىلع مذلا سيلبإ

 ركذ امل سيلبإ نال كلذو ٠ رخآ هجو نم ةلأسملا هذه ةحح ىلع ةلالد ةيآلا نف اضيأو ةةنوحب ال

 اريكتم هنوكب سيلبإ ىلاعت فصوف (اهف ريكشت نأكل نوكي انف اهنم طبها) لاعت لاق سايقلا اذه

 ]طع لازال م نأ, ليصنع اذه وو صتلا [رطيضخت تاجااوت ىذلا كايقلا كلذ هع نكح نأ دن

 سايقلاب صنلا مومع صيصخت نأ ىلع ةيآلا هذه تلد املو . هللا ىلع ربكت سايقلاب صنلا مومع

 ةممزنم جارخالاوديدشاا باقعلا بجوب هللارِلع ربكستاا نأ ىلع ةيآلا هذه تلدو « هللا ىلع ربك

 51 اذه را ووك دلا نئاسقلا صنلا سضيطخ نأ تبث نين وعلملا ةررمز ىف: لاخدالاو أ: ءايلاوأللا

 1 العلا نم نيطلبابا لل وأ هلعاطلا, تناك :غلاق هنأ نابع نبا" نعأ ءاطبلطببلا ىف ئدحاولا.هلقئا ادم

 هللأ هنرق هبأر نم ءىّشب نيدلا ساق نش« هسايقب رفكف « سبلبإ ساق نم لوأر“ ساقو هبر ىصعف

 . سابع نبا نع طيسبلا ىف ىدحاولا ابلقن ىتلا ظافلالا ةلمج اذه . سيلبإ عم

 . لطاب ةيلكلاب صنلا لطب, ىذلا سايقلا : ليق ناف

 صأ حبق ول هنأ هريرقتو ؟ لطاب هنأ متلَق ملف روصلا ضعب ىف صنلا صصخب ىذلا سايقلا امأ

 نم اقولخم ناك نم ىمأ حببق ناكل ٠ ضراألا نم اقولخم ناك نإ. دوجسلاب رانلا نم اقولخم ناك نم

 اذهو رانلا م فرشأرونلا نآل . ىوقأو ىلوأ ضراألا نم اقولخم ناكنل دوجسلاب ضحلا رونلا

 لولدم عفر ىضتقي سايقلا اذهف ؛ مدال دوجسلاب ةكئالملا نم 1 حبقي نأ ىضتقي سايقلا

 . لطاب هنأو ةيلكلاب صنلا

 نسح لاوس اذهف ؟ لطاب هنإ : متاق ل« ماعلا صنلا لولدم صيصخت ىضتقي ىذلا سايقلا ان

 هنوك نا : لاقيف « هنع باحي نأن كيو لاؤسلا اذه ركذ ادحأ تيأأر امو ةقيرطلا هذه ىلع هتدروأ

 ىضر ول امأ «نودالا ىندالا ةمدخ ىلإ أجلي نأ ىضري ال نم رمأ حبق ىضتقي هريغ نم فرشأ

 ةكئالملا امأ ءهسفن ق- طقسي هنأ ىف هيلع ضارتعا ال هنأل « حبقي ل ةمدخلا كلتب فيرشلا كلذ

 هرمأحبقينأ بجوف : قحلا اذه طاقساب ضرب مل هناف سيلبإ امأو « هب سأب الف «كلذب اوضر دقف

 .هلاطيإ الو ةيلكلاب هعفربجوبالو صنلا صيصخت بجوي هنأو « بسانمسايق اذهف ؛دوجسلاكلذب
 اذه قاقحتسا بجوتسا املف  يظعلا مذلا بجوتسا امل « ازئاج سايقلاب صنلا صيصخت ناكواف

 . زئاج ريغ سايقلاب صنلا صيصخت ىنرأ لجأل ناك اإ كلذ نأ انملع هقح ىف ميظعلا مذلا

 : لعأ هللاو



 5-5 ةيآلا «كترأ ذإ دجست الأ كعنمام لاق» ىلاغت هلوق

 كعب ني اي اذان لبق" كك 007 ىضوالم تازؤمطلا نساز1ت راش ل 09

 لاعفتالاو لوبا سيب ضراألاو : لعفلاو ريثأتلا ةيوقرانلاف اضيأو ؛ تاومسلا ةرواجم نع
 ةضرالاامأ و: ةايتملا ةدامْىهََو ةيزنارعلا(ةرازحلل ةسانمرانلا:ءاضتأو ٠ لاف الآم كلفرشأا لحفلات

 اهتم راقلا جضنف اضيأو «تاوملا نك نفاق مايكل وة, تروملا ناشمانم املهن شلال

 الصاح نآويحلا لاك 'ةناغ ناك ةزارحلا ل كفو ناحل تاثنللانماؤغلا قهاضأ ا ءةرارملا

 مرج ال« ةيضراألل بسانملا سبيلاو دربلا تقو وهف «:ةخوخيشلا تقو امأو « نيتقولا نيذه ىف

 نآآل ء نهاظف لضفأ لصفاللا نم قؤلخلا نأ ناي ]81 ؛ ناسنالا تع تاقوأ |. ز[ امرا انه نك

 نودالا ةمدخم ىمؤي نأ زوحي ال فرشألا نأ نايب امأو  عورفلا فرش بجوي لوصآلا فرش
 ليزان:ةيقف ةمدخم ةاهقفلا ناكأ ,ئالمو ىقاقلا دل كاب ركأ ىف كوقعلا نار

 نم ةبك ع ةهشلا هذه : لوةنف . سيلبإ ةهشل ريرقت وه اذهف « لوقعلا ىف احيبق كلذ ناكةجردلا

 ةمدقلاامأو ::ةرقلا ةرؤس دف انقلكت ذه اديه ١ تاانل] : لدقأ زايلا نأ ؛ ا رأ زل تا

 امل هنآل «ثحبلاو عازنلا لحم وه اذهف « لضفأ هتروصف لضفأ هتدام تناكنم نأ ىهو : ةيناثلا

 جرخي هنأ ىرت الأ . ةروصلا ةليضف ةداملا ةليضف نم مزلي مل ءادتبا هللا نم ةيطع ةليضفلا تناك

 نأ ىلع لدي كلذو.: رؤتلا نم ةيلظلاو ةملظلا, نم رؤنلاو « رفاكلا نم نمؤملاو نمّؤملا ّنِم رفاكلا

 امإ :فيلكتلا اضيأو/ . زهوجلاو لطآلا ةليض امس ل لاذ هنأ لصف الإ لكخ ١ احلا

 لضفلافاضيأو ؛ هنم قلخ امال هيلا ىهتنا امب ربتعملاف « لةعلا لاكدح ىلإ هئاهتنا دعب ىلا لوانتي

 لغ لضفم :نماؤملا ىقبملا نأ ىرتالا .ةداحلا بسال اع لص امو لاخلا ند

 . رفاكلا ىثرقلا

 ناك ول هنأ, سايقلاب صنلا مومع صيصخت زوحبي ال هنأ : لاق نم جتحا 4 ةسداسلا ةلأسملا)

 املو « ميظعلا خيبوتلاو ديدشاامذلا اذه سيلبإ بجوتسا امل ازئاجس ايقلاب صنا| مومع صيصخت

 كاي كل رق. ن] ةمردللا تاير زوجي ال سايقلاب صنلا مومع صيصخت نأ ىلع لد كلذ لصح

 اذه نم هسفن جرخأ سيلبإ نإ مث . ةكئالملا عيمج لوانتي ماع باطخ (مدآل اودجسا) ةكئالملل

 وهف فرشأ هلصأ ناك نمو ١ ٠ نم فرثأ رانلاو رانلا نم قولخم هنأ وهو . سايقلاب مومعلا

 زوحيال هتاف ء هريغنم فرشأ ناكنمو ؛ مالسلا هيلع مدآ نمفرشأ سيلب] نوك مزليف ء فرشأ

 ىنعم الو « رئاظنلا عبمج ىف تباث محلا اذه نأ هيلع ليلدلاو . ىتدآلا نودالا ةمدخب سوي نأ

 ىلاعت هلوق مومع صصخ دنأ الإ ائيش ةعقاولا هذه ىف لمع ام سيلبإ نأ تبثف « كلذ الإ سايقلل

 »ه  فخر  ؛١«6



 ةيآلا «كترمأ ذإ دجستالأ كعنمام لاق» ىلاعت هلوق م

 او الا ل راب ف كرقلا اذه لعوا . بعص لكشم ايف ةدئافال وجل هللا تانك نم ةملك نأب

 0 لع كيت اذ ندر !؟دوجسلا كر نع كعنم ءىث ىأ: ريدعتلا وكن نأ ١ لوألا

 اكل ىلا اه ان ه2 قلل لئاق1) لوقك !؟دوجسلا كرت نع كعنمام هنأ : هاف اكن الا

 اتا اان و روم ال | هدخ دج دج ود ل هنأ : او 5 كؤايحمأ « كلقع مأ «كنيدأ ىرخ نم

 !؟ دجستال نأىلإ كاعدام : لاق هن اكفىعادلا دارأو عنملا هللا ركذ : ىضاقلا لاق : ىناثلا . ىبرض نم

 كاكا اللا الر و انه كفك ةئيظع .ةلاخ لاحت للا أ ةفلاخ نا

 هنإ : اولاقف ء بوجولا ديفت رمآلا ةغيص نأ ىلع ةيآلا هذ هب ءاسلعلا جتحا (ةثلاثلا ةلأسملا ١9

 0 ار كو 1 كوكل مل دف لولو هب رمأ ام كرتىلع ةءآلا هذه سيلبإ مذ ىلاعت

 : مذلل 0 4

 ةغيصلا كلت لعلف ء بوجولا ديفي ناكر مالا كلذ نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ به : اولاق ناف

 ؟ كإذك نوكت نأ بحي غيصلا عيمج نإ ملق لف . بوجولا ديفت تناكرمآلا كلذ ىف

 نآل ؛ رماألا كرت درجمب مذلاك لذ ليلعت ديفي (كترمأ ذإ دجست الأ كعنماه) ىلاعت هلوق : انلق

 نم رمآللا وه (كترمأ ذإ) هلوق ىف روكذملاو « ليلعتلا ضرعم ىف روكحذم (كترمأ ذإ) هلوق

 كا 250 كاك ]7 .اهلس طح ةررصا ىف ام وصخ ارمأ رك الا 115

 بوجولا ىضتقي هناف رمأ لك نأ ديفي كلذو « مذلل ًابجوم رمأ هنأ ثيح نم رمآلا كرت نوكي
 .ترطلا عر

 مذ ىلاعت هنإ : لاق ةيآلا هذبم روفلا ديفي رمآلا نأ معز نم جتحا (ةعبارلا ةلأسملا)

 كرتب مذلا اذه بجوتسا امل روفلا ديفيال رمألا ناكولو « لالا ىف دوجسلا كرت لع سيلبإ

 7 ف ركقلا

 كرتىلإ هاعد ىذلا ىعادلا بلط (دجست الأ كعنمام) ىلاعت هلوق نأ ملعا (ةسماخلا ةلأسملا +

 ران نم ىتتقلخ هنم ريخ انأ) لاق هنأ وهو « ىعادلا كلذ ركذ سيلبإ نع ىلاعت ىكحل , دوجسلا

 هريغنمآريخ ناك نمو ؛ هنمريخىنأل , مدآل دجسأل امنإ لاق سيلبإ نأ : هانعمو (نيطنم هتقلخو

 (هنم ريخانأ) هلوقوهو ىلوأألا ةمدقملا نيبم !نودآلا كلذل دوجسلاب لمك آلا كلذرمأز وجال هناف

 بجوف « لضفأ لضفألا نمق واخ او نيطلانم لضفأ رانلاو (نيطنمهتقلخو ران نمىتتقلخ) لاق نأب
 فيفخ فيطل ىولع قرشم رانلا نآلف , نيطلا نم لضفأ رانلا نأ نايب امأ . مدآنم ًاريخسيلبإ نوك
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 مهنمهنوكب جوف . ةكئالللانم سيلبإ ىنتثتسا ىلاعت هنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 ةكئالملا نم نكي مل سيلب] : لوقي نسحلا ناكو ؛ةرقبلا ةروسف ةلأسملا هذه اضيأ انيصقتسا دقو

 نورسحتسي الو هتدابع نع نوربكحتريال ةكئالملاو ؛ رون نم ةكئالملاو ران نم قلخ هناآل

 سيلبإو « نجلا نم اوسيل ةكئالملاو « ربكتساو ىصع دقف , سيلبإ كإذك سيلو « نوصعي الو

 نأ 5« مهوبأو نجلا ةقيلخ لوأ سيلبإو ءكلذك سيل سيلبإو « هللا لسر ةكئئالملاو « نجلا نم
 عم ًارومأم سيلبإ ناك املو : نسحلا لاق . مهوبأو سنالا ةقيلخ لوأ ٍلسو هيلع هللا لص مدآ

 ناكر فلات ءاعت لافت نأ ىصع كين 2155 مسا ناكو « ىلاعت هللا هانثتسا ةكئالملا

 ”لضرالا لإ طهاف هلا ىصع حب ءاسلا ق اناا

 هتقلخ وران نم ىتتقلخ هنم ريخانأ لاق كتردأ ذإ دجستالأ كعنمام لاقل ىلاعتو هناحبس هلوق

 (نيرغاصلا نم كنإ جرخاف اهيف ربكنت نأ كل نوكي اف اهنم طبهاف لاق نيط نم
 :لئاسف ةيالاىف

 كلذ ناف . دوجسلاب ةكنئالملارءأ امل ىلاعت هنأ ىلع لدت ةيآلا هذهنأ ملعا (ىلوألا ةلأسملا)

 ىلا لئالدلا نأ الإ ؛ ةكئالملا نم ناكسيلبإ نأ لع لدي اذه رهاظو ؛ سيلبإ لوانت دق رمآلا

 . ةرقبلا ةروس ىف هنع.اتنجأ دقف ءانثسالا اأو. كلذك نسل رمال نأ لع لد اها

 كرت نم هعنم ام سيلبإ نم بلط « ىلاعت هنأ ىضتقي ةيآلا رهاظ (ةيناثلا 0

 لّصَح لاكشالا اذهلو : دوجسلا نم هعتمام بلط:دودقملا ناف كاذك رثالا سلر : رشا

 : نالوق ةبآلا ىف

 هلو ! ؟دجست نأ كعنمام : ريدقتلاو ؛ ةدئاز ةلص (ال) ةماكنأروهشملاوهو «لواأألا لوقلاإل

 مهنأ اهانكملهأ ةيرقىلع مارحو) هلوقو . مسقأ : هانعم (ةمايقلاموي مسقأال) هلوقك نآرقلاىف رئاظن

 الود هلميلا ككاتكتلا لهآ ملعيل ىأ (باتكلا لهأ ملعي الثل) هلوقو . نوعجري ىأ (نوعجريال

 . نيرثك لاو ؛ جاجزلاو «ءارفلاو ؛ىناسكلا

 حلا نآل . حيحصلا وه اذهو ًاوغل تسيلو ةديفم انهه (ال) ةملكنأ «ىناثلا لوقلاو إل



 ةيآلا «مدآل اودجسا ةكئالملل انلق متر ىلاعت هلوق 00

 نسحلا لوقوهو (مدال اودجسا ةكل الملل انلق مز مدآ انروص ىأ ؛ مك انروصو مدآ مكابأ ل

 53 هريوصت و مدأ قلخ نعرخأتمدالدوج.لابةكئالملا صمأ ناللكلذو 2 راتخلا وهوىوحنلافسوبو

 انريوصتو انقلخ لعج نسحب فيك : لاقي نأ بابلا فام ىصقأ انريوصتو انقلخ نع ٌرْخَأتِي ملو

 هذه نسحن نأ بجوف « رشبلا لصأ مالسلا هيلع مدآ نإ : لوقنف ؟ هريوصتو مدآ قاخ نع ةيانك

 ف مكفالسأ قاتم. أ (نوطلا مكقوف انعفرو 5كقاثيم انذخأ ذإو) ىلاعت هلوق ةريظن ةءانكحلا

 هيلع لاق . مهدحأ هلتق امنإو ءانالف دسأ ونب تلتق : لاقيو « مالسلا هيلع ىموه نامز ىف ليئارسإ

 نامز َْق دويل ا.طاخم ىلاعت لاقو مهدحأ لفاعإر ؛ ليتقلا اذه ملتقدق ةعا٠ زخاب متنأ مث م ؛ مالسلا

 هذه عيمج نم دارملاو (اسفن مث هلق ذأ نعرف لأ نم ه مك انيجتأ ذإو) سو هيلع هللا ىلص دمج

 (مك انروص مث) مدآ )ص انقلخر هل وقوم دارملا نوكب'نأ : ىلاثلا': اًنهه اذكنف ؛ مهفالسأ تاباطخلا

 لوق اذهو « مدآل اودجينا ةكئالبلل انلق كلذ دعب مث « هربظ ىف مالسلا هيلع مدآ ةيرذ انرود ىأ

 كلذ دعب م ءرذلا ةروص ىف هرهظ نم هدالوأ جرخأ مث ؛الوأ مدآ قلخ ىلاعت هنأ ركذف . دهاحجب

 ! مدال دوجسلاب كئالملا ل

 اذهف , مدال اودجسا ةكتالدل انلق انأ مكربخن انإ مث رك انروص مث كانقلخ «ثلاثلا هجولا))

 . رب لا ىلع ربخلا بدت رب ديفي الو ؛ ربخ ىلع ريح بيث رب درفت فيطعلا

 ريدقت و 2 باكل اذه هأنررق 7 ريدقتلا نع ةرامع هغللا َّق قلخلا نأ « عبارلا هجولاو )

 ىلإ ةراشإ ( انقلخ) هلوقف نيعملا هرادقمب ءىثلك صيصختل هتئيشمو ءايشألاب هيلع نع ةرابع هللا

 ىف تبثأ ىلاغت هنأ ىلإ ةراشإ ( 3 انروص) هلوقو . ماعلا اذه ىف رشبلا ثاد>ال هريدقتو هللا كح

 بتك١| : لاق ىلاعت هنأ زبخلاىف ءاجامىلع ةعاسلا مايقىلإ ثدحم نئاكءىنث لك ةروص ظوفحما حولا

 روص تايثإ نع ةرابع ريوصتلاو « هتئيشمو همكح نع ةرابع هللا قلن , ةمايقلا موب ىلإ نئاك وهام

 هلدوجسلاب ةكئالملا رمأو مدآ ىلاعت هللا ثدحأ نيرمأللا نيذه دعب مث ء ظوفحملا حوالا ىف ءايشالا

 . هوجولا رئاس نم قرفأ يدق ايرألا أذهو

 دارملا نأ اهدحأ : لاوقأ ةثالث ايف ةدجسلا هذه نأ ةرقبلا ةروس ىف انركذ 4(ةثلاثلا 0

 هللا 0 12 نأ لإ ا ةاكنلا هادا رلابنأ ؛ ايناثو . ةدجسلا 1 مظعتلا درجب

 ىف وفلتخا سانلا نأ انركذ ًاضيأو « مدآ وه هل دي نأأ ةليقلاك ناك مدآف 0 ٠

 0 رملا وأ شرعلاو تاومسلا ةكئالم مث له مدآل دوجس 0 0 هللا مهرمأ نيذلا ةكئالملا

 . ةرقبلا ةروس ىف اهركذ قبس دق ثحاملا هذهو ؛ فالخ هيفف ءضرالا



 2 تسلل سي دا

 2 2 -_ِ 1-0 6 28 هرم 625 هه 32 هير هم | 62 2-

 مدال ازدجسا هكئالبلل 1 مث مكانروص مث مك انقلخ دقلو

 - َ 2 ا ا 6 م 06 ذر كنا تع

 اد. نادجلاسلا 1 د« كك ل سيلبإ الإ اودجسف

 سيلبا الإ اودجسف مدال اودجسا ةكئالبلل انلق مث رك انروص مث كانقلخ دقلوإ) ىلاعت هلرق

 (نيدجاسلا نم نكي مل
 : لئاسم ةيآلا ىو

 فيوختلاب مالسلا مهيلع ءايبناألا ةوعد لوبق ىف ممألا بغر ىلاعت هنأ لعا (ىلو ألا ةلأسملا))

 ىلع ىلاعت هللا معن ةرنك ىلع هيبنتلا لجأل ناكامتا بيغرتلاو ؛ هانيبام ىلع ايناث بيغرتلاب مث الوأ

 مك (شياعم اهيف كل انلعجو قا َّق مك انكم دقلو) هلو معنلا كلت حرش ىأدبف ؛ قاخلا

 ماعنالا ىرجب ىرحب بالا ىلع ماعنالاو . ةكئالملل ادوجسم هلعجو مدآ انابأ قلخ هنأ ركذب هعبتأ

 فيك ) ةرقبلا ةروس لوأىف لاق ىلاعت هنأ هريظنو : تايآلا هذه ىف مظنلا هجو وه اذبف نبآلا ىلع

 للعو (هللاب نورفكت فيك ) هلوقب ةيصعملا نم ىلاعت عنف (5 ايحأف اتاومأ متنكو هللاب نورفكت

 ضراألا ىف ام مهل قلخ م . مهايحأف ًاتاومأ اوناك مهنأ وهو « قلخلا ىلع همعن ةرثكب عنا كلذ

 , ةكئالبلل أدوجسم ضراللا ُّق ةفيلخ مدآ لعج نأ هعمل كات أ( * , عفانملا نم اعيمج

 هد ف اانككن دوحللاو درعلا مه قيليال ةميظعلا معنلا هذه عم نأ رب رقت لكلا نم دوصقملاو

 : هوجولا نسحأ ىلع مظنلا هجو نايب اذهف بيترتلا اذه ريغب ىنعملا اذه نيع ىلاعت ركذ ةروسلا

 ىف نآرقلا ىف سيلبإ ةصق عم مالسلا هيلع مدآ ةصق ركحذ ىلاعت هنأ ملعا 4ةيناثلا ةلأسملا)
 ,رجحلا ةروس ىف : الاثو «ةروسلا هذه ىف : اهيناثو «ةرقبلا ةروس ىف : احلوأ : عضاوم ةعبس

 :اهغياسو ءةط ةروسيف:: اهسدانم)و «فيكللا هر وشاف : اهلساحو  لتتا ك1 ةروشوف :اهةان

 . ص ةروس ىف

 (كانروص م“ م انقلخ دقلو) ىلاعت هلوق نإوم كت ةيآلا هذه ىف : لوقتف اذه تفرع اذإ

 نحن باطخلا اذهب بطاخلا نا ديف

 ىضتقي ةيآلارهاظف « ىخارتلا ديفت (مث) ةملكو (مدآل اودجتا ةكئالبلل انلق مثل هدعب لاق مث

 اذبلف . كلذك رماألا سيل هنأ مولعمو . انريوصتو انقلخ دعب عقو مدآل دوجسلاب ةكئالملا لعأ نأ

 ىأ(ك انقلخ دقلو) هلوق نأ : لوألا : لاوقأ ةعبرأ ىلع ةيآلا هذه ريسفت ىف سانا فلتخا ببسلا



 ةيالا <« شياعم اه 2 نورا مكانكم دقلو» ىلاعت هلوق 0

 3 الق شب عم ايف م 5 كو ضرألا 9 0 دلو

 ع د كس

 (نوركشت ام الياق شياعم اهف ل الخو ضرك ا انكم دقلو )ل ىلاعت هلوق

 لئاسم ةيآلا ىف

 مهتوعدلوبقب و « مالسلامهيلع ءايبنآألا ةعباتمب قلخلا أ ال ىلاعت هنأ لعا ؛«ىلوآلا ةلأسملا)

 نم ةرخآلا باذعب مهفوخ مث (اهانكلهأ ةيرق نم كو) هلوق وهو .ايندلا باذعب مهفوخ مث

 وهو « لامعألا نزوب : ىتاثلاو (مهيلإ لسرأ ن يذلا نلأسنلف) هلوةوهو ؛ لاؤسلا : امهدحأ : نيهجو

 رخآ قيرطب ةيالا هذه ىف مالسلا مهلع ءايبنآلا ةوعد لوبق ىف ممغر (قحلا ذئموي نزولاو) هلوق

 لد رولا انكم دقلو) لاف « ةعاطلا بجوت معنلا ةرثك و « مهيلع هللا معن تريك هناك

 اف مكانكم و ارارقو اناكم اهيف ,كل انلعج ىأ (ضرآلا ىف مكانكم) هلوقف (شياعم اهيف 5كل انلعجو

 ىلع ىهو عفانملا هوجو : شياءملانم دارملاو « شياعم اهيف ,كل انلعجو اهيف فرصتلا ىلع ؟ 0

 باستك الاب لصحام اهنمو . اهريغو راقلا قلخ لثم ءادتبا ىلاعت هللا قلخ لصحام اهنم «,نيمسق

 ءأ لات هللا نم اماعنإ لكلا .نوكفإ.. هنيكمب و هرادقإؤ هللا لضفيب لصح انإ ةقيقحلا ىف امهالكو

 ماعنالاو لاضفالا اذه عم هنأ ىلاعت نيب مث : دايقنالاو ةعاطلا بجوت اهنأ كش ال ماعنالا ةرثكو

 نوركشي دق مهنأ ىلع لدي اذهو (نوركشت ام اليلق) لاف « ىغبفي اك هركشب نودوةيال 0

 لك لقع ةلبجل 0 ىرورضلا ماللاك عناصلا دوجوي وارقالا نأل كلذو. «كاذك نماللاو

 ؛ همعن ىلع 7ع ىف ىلاعت هللاركشيو الإ ناسنإ الف « ةريثك ناسنالا ىلع هللا معنو « لقاع

 . ركشلا ليلق نوكي مسجلا٠ ركشلا ريتك نوكي دق مضعل نأ ىف توافتلا امنإ

 نيبرصبلان يي وحنلا عيمج : جاجزلا لاق (شئاعم) زمه هنأعفان نع ةجراخىور 4ة يناثلا ةلأسملا)
 ةفيص ون ةدئاز تناك اذإ ةزمه ءايلالعجزو< امنا هنأ اوركذو ء أطخ (شئاعم) زمه نأ نومعزي

 ةظفل نأالإ ءاهجو ا فرعأال عفان ةءارقو « ةيلصأ ءايلاو ٠ شيعلا نف (شياعم) اماذ ٠ فئادو

 لع . ةفيحص انلوةل ةباشم ةملكلا هذه تراصف ةلكيعم قب نكسسأ ةملكلا | نسق نما نه ىلارءانلا هذه

 شئاعمانل وق ىف اذكف  فئاد- انلوقىف ةزمهللا اولخدأ كف فئاخانلوقل امبش ( شئاعم) هلوق

 , ةدئاز - ةفيحص  ىفو ةيلصأ  ةشيعم .- يف ءايلا نأ هان ركذام قرفلا نأ الإ « هيبشتلا لبس ىلع



 "0 ةيآلا ع مهسفنأ اورسخ نيذلا كتلوأف هنيزاوم تفخ نموه ىلاعتهلوق

 دوج رف 1غ هيإف

 ليلدلاو رفاكلا (هنيزاوم تفخ نمو) هلوق نم دارملا نيرسفملا رثك أ لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 انتايآب اوناكامب مهسفنأ اورسخ نيذلا كئاوأف) ىلاعتهلوقف نآرقلا امأ . رثآلاو ربخ او نآرقلا هيلع

 ىلع اذه لدف . اه ًاركتم اهم ًارفاكهنوك الإ هللا تايآب املاظ ناسنالا نوكل ىنعمالو (نوبلظي

 جرخأ نمؤملا تانسح تفخ اذإ هنأ ىور اف ربخلا امأو ء رفكلا لهأ ةيآلا هذه نم دارملا نأ

 هتاتسحاهيف ىتلا ىنعلا نازيملا ةفك ىف اهقليف ةلمالاك ةقاطب هترجح نم ملسو هيلع هللالبص هللالوسر

 نسحأ ام ىأو تنأ ىأب ملسو هيلع هللا لص ىنلل نمؤملا دبعلا كلذ لوقيف تانسحلا حجرتف

 دق لع ىلصت تنك ىتلا كتالص هذهو دم كيبن انأ لوقيف ؟ تنأ نف كقلخ نسحأو كهجو

 اوورف ءاملعلا روهمج امأو « طيمبلا ىف ىدحاولا هاور ربخلا اذهو ء اهلا نوكتام جوحأ كتيفو
 هلإ ال نأ ةداهش ىلع لمتشملا باتكلا تانسحلا ةفك ىف قلي ىلاعت هنأ نم هانركذ ىذلا ربخلا انهه

 نم امبقح نيتداهشلاب ىنأ هنأ لع اذه لمحت نأ ٍبحي' : ىضاقلا لاق. هلا لوس ادهم نأ هللا لإ

 ءارغإ كلذو ؛ هرضت ال ىصاعملا نأ ملعي نيتداهشلاب ىنأ نم ناكل كلذ ربتعي مل ول هنالل « تادابعلا

 . ىلاعت هللا ةيصعمب

 فرشأ ناك املك لمعلا نأ كلذو « ربخلا اذه هيلع لدام ةعصىللع لدي لقعلا : لوقي نأ ل ئاقاو

 مظعأو « انأش ىلعأ هتبحو ىلاعت هللا ةفرعم نأمولعمو ؛ باو رثك أ نوكي نأ بجو ؛ ةجرد ىلعأو
 رثالا امأو . لامغالارئاس نم هجزد لعأو ةاباوث قوأ نوكي نأ تجوف  لانعالا ائاس نم جرد

 . رفكلا لهأ لب ةيآلا هذه اولمح نيرسفملا رثك أو سابع نبا نآللف

 اوكسمت ناميالا عمرضتال ةيصعملا نولوقي نيذلا ةئتجرملا نإ : لوقنف لصألا اذه تبث اذإو

 ةفك تحجر نذلا : امهدحأ : نيمسق ىف ةمايقلا فقوم لهأ رصح ىلاعت هنإ اولاقو ةيآآلا هذه

 رفكلا لهأ مهنأب مهيلع محو « مهتائيس ةفك تحجرنيذلا : ىناثلاو . حالفلاب مهبلع مكحو مهتانسح

 ؛ باوجلا ىف لوقن نحنو . ةتبلا بقاعيال نمؤملا نأ لع لديك لذَو ؛ هللا تايآب نودلظي اوناك نيذلا

 تاكا تا 565 لا نأ الهي 5ل) امنه كلا مسقلا اذهركذي مل ىلاعت هنأ بانلا قام ىَضقأ

 أضيأو : هتابثإ ىلإ ريصملابجوف : موبفملا ىلع حجار قوطنملاو (ءاشي نمل كلذ نودامرفغيو) لاقف

 رفاكلاب الإ قيليال اذه نأ لسن نحنو (مهسفنأ اورسخ نيذلا كتئاوأف) مسقلا اذه ىف ىلاعت لاقف

 ةقبقحلا ىف وهف :ىلاعت هللا ةمحر ىلإ صلختيو « هنع نعي مث امايأ بذعي هناف نمؤملا ىصاعلا امأو

 ٠ ملعأ هللاو . عاطقناو لاوز ريغ نم دابآلا دبأ هللا ةمحرب زاف لب هسفن رسخام



 اكل كك تاكا فاوثلا رداقفاو ء ءئتلا رادقف ةفزعم ىلإ هب: لع وتلا دانرب اذعإ « ناراملا

 امئاقبريدقتبفأضيأو ؛ لاح مودعملانزوو « تمدعو تينفدق ىهو ضارعأدابعلالامعأن آل « نازمملاب

 . لابعألا ريداقم بسح ىلع ةقولخم روصوأ لامعالا فئاعص نوزوملا موق امأو , الاتا/ظزو ناك

 ناف كلذ ًارقم نوكيالوأ ميكح لداع ىلاعت هنأب ًارقم نوكي نأ امإ « ةمايقلا موي فلكملا : لوقنف

 باوصو لدع هنأب هملع ىف باقعلاو باوثلا ريداقمب ىلاعت هللا كح هافك ذئنيخ « كلذب ًارقم ناك

 لؤصح سكعلابوأ تائيسلا ةفك ىلع تانسحلا ةفك ناحجر نم فرعي مل كلذب ًارقم نكي ملنإو

 نزولا اذهنأ تبثف . فاصنالاو لدعلا ليبسىلعال ناحجرلا كلذ رهظأ ىلاعت هنألامتحال ناحجرلا

 نع هزنم ىلاعت هنأ ةمايقلاموي نوالعي نيفلكملا عيمج نإ اولاقو نولوألا باجأ : ةتبلا هيف ةدئافال

 روهظ ناك ن اذ « ةمايقلا لهل ناحجرلا كلذ رهظي نأ نازيملا كلذعضو ىف ةدئافلاو ءروجلاو ملظلا

 كالا لهدإل هج روك وا اضف ووزع كلشي طر را رسو هحارد داذزأ ١ تانسللا "قرات ناختجيلا

 كلذ ةيفيك ىف اوفلتخامث « ةمايقلا فقوم ىف هتحيضفو هفوخو هنزحو همغ دادزبف دضلاب ناكنإو

 « تائيسلا ناحجر ىف ةبلظو ٠ تانسحلا ناحجر ىف رون كانهرهظي لاق مهضعبف ؛ ناحجرلا

 : ةفكلا ىف ناحٍجر روهظب لب اولاق نورخآو

 هلوق هيلع ليلدلاو دحاو نازيم ال همايقلا موي ىف نيزاوم تابثإ رهظألا (ةدلاثلا ةلأسملا)

 نأ دعبيالف اذهىلعو (هنيزاوم تلقث نف) ةيآلا هذهىف لاقو ( ةمايقلامويل طسقلا نيزاوملاعضنو)

 : جاجزلالاق .رخآ نازيملوقلاب قلعتي امو ؛نازيم حراوجلالامفألو . نازيم بواقلا لاعفأل نوكي

 برعلانأ : لوالا : نيهجول هنازيم لقيلو (هنيزاوم تاقث نف) لاقف ءانهه نيزاوملا هللا عمج امثإ

 نمدارملا نأ : ىناثلاو . لاغبلا ىلع ةكم ىلإ نالف جرخ : نولوتيف . دحاولا ىلع عملا ظفل عقوت دق

 ناذه لوقينأ لئاقلو ةنوزوملا لامعالا نيزاوملاب دارأو نازيم عمجال نوزوم عمج انهه نيزاوملا

 ىلع مالكلا لمح رذعت دنع هيلا راصي امنإ كلذو ؛ ظفللا رهاظ نع لودعلا نابجوي ناهجولا

 ناتفكو ناسلهل نازيم تايثإ عنتمل كف هتقيقح ىلع ظفللا ءارجإ بجوفهنم انهه عئامالو هرهاظ

 ” ااراتلا لإ فما و هاطلا كتل 'تجشوملا"اكف :,ةفضلا هذج قراؤم كاثإ عنتمال كإذكف

 نولي انتايآب اوناكامب مهسفنأ اورسخ نيذلا كئلوأف هنيزاوم تفخ نمو إل يلاعتهلوقامأو
 : لئاسم اهف ةيآلا هذه نأ للعا

 مهنمو ٠ هتائيس ىلع هتانسح ديزي نم مهنه ناقيرف ةمايقلا لهأ نأ ىلع لدت اهنأ (ىلو ألا ةلأسملا)

 ةيواستم ةلداعتم هتائيسو هتانسح نوكتت ىذلاوهو ثلاثلا مسقلا امأف : هتانسح ىلع هتائيس ديزب نم



 ع ةيآلا «قحلا ذئموي نزولاو» ىلاعت هلوق

 لوقلا اذه لع: لامعاللا نززإو ةفيك امر اكد 2 ملظت الف ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا

 «ةخبق ةزوطي نفاكلا الانعأو .ةنسح ةروصلا يكد نمل لاما نأ: ام

 مف نزكمراولا كفحضلا لإ دودل نزولا نرد قاتلا و "سابع نيا هركذ 5 : ةروضلا كلت نزوتف

 «فدصلاو لاقف ةمايقلا موي كزوب مع ملسو هيلع هللأ ىلبص هللال وسر لّئسو 2 ردك دابعلا لامعأ

 نيالاعلا بر نازيم نأ: مالس نب هللا دبع نعو ٠ ةيآلا هذه نيرسفملا ةماع بهذم لوقلا اذهو

 « هج ىلع ىرخاللاو « ةنجلا ىلع نازيملا ىتفك ىدحإ شرعلا هب لبقتسي سنالاو نجلا نيب بصني
 ( ةناسل ىلإ رظن هدومعل د ليربجو 3 نهمعس وول أمههادحإ ف ضال تاومسلا تعضو ولو

 ةمايقلا موب لج ريؤي د سو هيلع هللأ لص هللال وسر لاق 5 لاق «( هع هللا ىضر ريع نب هللأ دبع نعو

 ىف عضوتف هبونذو هاياطخ اف رصبلا دم اهنه لجس لك الج نيعستو ةعسنب هل ىفؤيو نازيملا ىلإ

 عضوي هلوسرو هدبع ًادمح نأو هللاالإ هلإال نأ ةدابش هيف ةل لاك ساطرق هلجرخ م“ نازيملا ةفك

 رجح ىف هسأر عضاو موي تاذ مس هيلع هللا لص لوسرلا امنيب : نسا نعو «حجرتف ىرخالا ف

 تركذ : تلاقف ؟ كاكبأ ام كباصأ ام لاقف اهنيع نم عومدلا تلاسف ىغأ دق اهنع هللا ىضر ةشئاع

 ذئموي مهنم ”ىرمالكل) «الرغ ةارع ةافح نورشحد امل لاقف . ادحأدحأ ركذي لهو سانلا رشح

 ربه نبديبع نعو ؛« تائسلاو تانسحلا كزو دنعو « فحصلادنع ادحأ د ل (هينعل نأش

 ..ةضودتل نرو هل ناوكي نلف نورشلا لوك الا مظعلا لجرلاب وي

 ءاضقلاو لدعلا نازيملانم دارملا نأ ء شمعألاو كاحضلاو دهاجم لوقوهو (ىاثلا لوقلاوإل

 ةغللا ىف غئاس ىنعملا اذه ىلع نزولا ظفل لمح اولاقو ؛ لوقلا اذه ىلإ اوبهذ نيرخأتملا نم ريثكو

 ؛ ةغللا ىف زئاج ىنعملا اذه ىلع نزولا ظفل لمح نأ نابب امأو . هيلا ريصملا بجوف هيلع ليلدلاو

 ةيانك نزولا لعج دعبيرلف ايندلا ىف نزولاو ليكلاب الإ رهظيال , ءاطعالاو ذخالا ىف لدعلا نآلف
 مهقيال ًانالفنإ : لاقي هريغدنع ةميقالو ةردق هلنكي ىل اذإ لجرلانأ كلذ ىوقياممو « لدعلا نع

 لاقيو «نالفب فختسا نالفأضيأ لاقيو (انزو ةمايقلا موي مل ميقنالف) ىلاعت لاق انزو نالفل

 ةقيفحلا قف نزو كانه سيل هنأ عم هبواسل و هلداعل ى) . ةنأرإو ىر |ادكتم نزار ف مالكلا اذه

 : رعاشلا لاق

 هنازيم مصاخم لكل ىدنع ةوقاذ مناقل لبق تنك دق

 . لدعلل الثم نزولا لع هءالكل داعي مالك ,صاخم لكل ىدنع دارأ

 نأ هيلع ليلادلا ور :طقف ىعملا اذه ةبآلا هذه نم.دارملا نوكي نأ بجو. : لرهفر اذه تت اذإ
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 ةرو ملقلا د د هدا رج | عسا ها رس 226 ها

 ««نوحلفملا مه كلو فال كل نم ا نزولاو

 9 .اياوناك ام مهسفنا اورسَح نيذلا كَ هنا هرقل

 ل

 اونوكي نأنع نوجرخال مهنال « هدابع لك بساحي ىلاعت هنأ لع لدت ةيآلا (ةعبارلا ةلأسملا)

 رانك اناا لع كا ال هنأ معزي نه لوق لطبيو « مهيلا السم كارا

 لاق ىلاعت هنأل ٠ ةهجلاو ناكملا نع ايلاعتم ىلاعت هنوك ىلع لدت ةيآلا (ةسماخلا ةلأسملا)

 انع ايئاغ ناكل شرعلا ىلع ىلاعت ناكولو (نييئاغ انك امو)

 . ةطاحالاو ملعلاب مهنع ايئاغ ناكام ىلاعت هنأ ىلع هلمحن : اولاق ناف

 . ةقيقحلا ىلع هلمح مالكلا ف لصألاو ليوأت اذه :انلق

 اضيأ متلَق دقف «تاهجلاو زايحالا نم ءىثب صتخم ريغ ىلاعت هنأ ملف امل متن : اولاق ناف

 . ايئاغ هوكي

 [ش ا طور رثم كادو , ةببغ دقن رضح نأ لمعي ىذلا قه كتاعلا انا لطاب اذه -؛ انلق

 ةبغلاب هفصو عنتما ؛ هقح ىفالاحت كلذ ناكو ةهجو ناكمب اصتخم نوكي ال ىذلا اهأف « ةهجو ناكم

 . ملعأ هللاو قرفلا رهظف ءروضحلاو

 هلي زا وه تفخنمو نوحلفملا مث كئلوأفهنيزاوم تاقث نف قحلا ذئموي نزولاو ب ىلاعت هلوق

 (نويلظي انتايآب اوناك امب مهسفنأ اورسخ نيذلا كئلوأف

 0 00 تا حلاو لاولا ةناعل لا ودل] ةلج نم نأ لوألا ةيالا ف نوي الل لاخت هلأ ملعا

 : لئاسم ةيآلا ىفو «لامعالا نزو اضيأ ةمايقلا لاوحأ ةلمج نم نأ ةبآلا

 نوكي نآزو<يو « ادتبلاربخ (قحلا)و هل فرظ (ذئموي)و أدتبم (نزولا) (ىلوآلا ةلأسملا)

 «لسرلاو ممألا هلل لأسي موي لدعلا ىأ ءقحلا نزولاو ىأ : نزولل ةفص (قهلا)و ربخلا (ذئهوي)

 ال116 ضني لاعت هنأ ريخلا ىف : لوألا :نالوق ا نزو ريسفت ىف (ةيناثلا هلأسملا)

 نمؤملا امأ : سابع نبا لاق مث ءاهرشو اهريخ دابعلا لامعأ هب نزوي ةمايقلا موي ناتفكو ناسل هل

 نف) هلوقكلذف  هتائيس ىلع هتانسح لقثتف نازيملا ةفك ىف عضوتف . ةروص نسحأ ىف هلمعإ ىنؤيف
 عضنو) ءايبنآلا ةروس ىف لاق اي انهو لاق نوجانلا (نوحلفملا مث كئاواف هنيزاوم تاقث



 3 ةيآلا «نييئاغ انك امو ملعب مهياعنصقتنلف» ىلاعت هلوق

 ىزهلا بابسأ فعاضتي و ؛ ريصقتلا تابجوم عيمج نع مهتءارب روهظل لسرلا قح ىف هللا مارك ١
 مهنم ناكر يصقتلا لكنأ تبث امل . رافكلا قح ىف ةناهالاو

 هورسأو هونلعأ ام موقلل نيبيو رركي ىلاعت هنأ دارملاو « ملعب مهيلع نصقتاف )) ىلاعت لاق م

 حصي امنا هنأىلاعت نيب مث « لامعالا كلت ىلع اومدقأ ابلجأل ىتلا هوجولا صقي نأو « مهل امعأ 0

 نع جرخ امو . اهب املاع ناكلب مهلاوحأ نع ايئاغ ناكام هنآل مهيلع لاوحالا كلت صقي نأ هنم

 ىتح « تايئزجلا عيمجي املاع هلالا ناك اذإالإ لمكت ال ةيالا نأ ىلع لدي كلذو ؛ اهنم ءىث هيلع

 املاع ىلاعت هنوك ركنأ نم لكنأ رهظف «.ىسملا نع نسحنلاو ء ىصاعلا نع عيطملا نيمب نأ هنكمي

 امنيأ ىلاعت هناف ببسلا اذهلو ؛ ابقاعم ابيثم ايهان ارمآ ىلاعت هنوكب فارتعالا هنم عنتما , تايئزجلاب

 تامولعملا عيمجب املاع هنوك نيب ةمايقلاو ثعبلا لاوحأ ركذ

 نملوق نأو . ملعلاب ملاع ىلاعت هنأ ىلع لدي 4 ملعب مهيلع نصقنلف) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 لطاب لوق هلل لع ال هنإ : لوقي
 ذئمويف)هلوقنيبو (نيلسرملانلأسالو مهبلا لسرأن يذلا نلأسنلف) هلوقنيب عما فيك : لبق ناف

 (نومرجما مه.ونذ نع لأسي الو) هلوقو (ناج الو سنإ هبنذ نع لأسيال
 مهنكلواهملع ةلمتشم بتكلا نآل , لامعألا نع نول سيال موقلا نأ : اهدحأ : هوجو هيف انلق

 أ :اهيناثو . اهنع مهتقرصىلا فراوصلا نعو « لامعألاىلإ مهتعدىتلا ىعاوذلا نع نولأسي

 كطعأمأ لئاقلال وك « ةءاهالاو خيبوتلا لج الن وكيدقو ؛ ةدافتسالاو داشرتسالا جال نوكيدق

 : رعاشلا لاق (مدآ ىنب اي مكيلا دهعأ لأ) ىلاعت هلوقو

 اياطملا بكر نم ريخ متسلأ

 مهطأسيو ؛ داشرتسالاو ةدافتسالا لجل ادحأ لأسي ال ىلاعت هنإ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 لاق مث (نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأو) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ مهتتاهاو رافكلا خيبوت لجال

 امنا مهني ةلصاحلا ةلأسملا نأ ىلع لدت ىلوألا ةيآلا ناف (نولءاستي الو ذئموي مهيب باسنأ الف)

 (نوموالتب ضعب ىلع مهضعب لبقأو) لوق هيلع ليلدلاو ءاضعب مولي مهضعب نأ ليبس ىلع تناك
 ةقفشلا ليبس ىلع اضعب مهضعب لأسي ال هنأ هانعم (نولءاستي الو ذئموي مهنيب باسنأ الف) هلوقو

 مارك الاو ةمحرلاو ليلا بجوي بسنلا نآل , فطللاو

 ضعب نعريخأف ؛ ةريثك اهفقاومو ليوطموي ةمايقلاموي نأ : باوجلا ف (ثلاثلا هجولاوإل

 .لاؤسلا مدعب اهضعب نعو ؛ لاؤلا لوصح تاقوألا

 لاؤسلانأ



 ةيآلا «نيلسرملانلأسنلو مهيلا لسرأ نيذلا نلًاسنلف» ىلاعت هلوق 8

 0 1 هت هت 2

 لعب مهّلع 1 نصقنلف «:نيلس را راسو يَ لسرأ دا َنأَنلَ
 #آآ 5

 -أ م لا

 «1/» نييئاغ اكلاقو

 نك وا وكض عضوم ىف ىوعدلا نأ ىلع لد ناك: لاق الف (مهاوعد تناك اه) لوقب نأ مفر

 2 الطاب هاوعد 0 : لوقتف اعفر تناك ناو 3 ىوءدلا رك زوج هنأ هنع باجي نأ

 ملعأ هّللاو : ةلطابو

 6 نيبئ اغانك امو ملعب مهيلع نصقتنلف نياسرملا نلأسنلو مهيلا لسرأن يذلا نلأسنلف إل ىلاعت هلوق

 :ناهجو مظنلا هجو ريرقت ىف (ىوآلا ةلأسملا)

 لوبقلاب ةمألا ىمأو ٠ خيلبتلاب ةمدقتملا ةيآلا ىف لسرلا ىمأ امل ىلاعت هنأ لوألا هجولا)

 نمرخآ عونب ةعدأ,ءاندلاق ياذعلا لوز: ر_كذي ةعباتملا و لوبقلا كزت لع, نيشجتلا ركذو ةةغباتملاو

 . ةمايقلا موي مهل امعأ ةيفك نع لكلا لاش لاعت هيأ رهو « ديدملا

 انك انإ اولاق نأ الإ انسأب مهءاج ذإ مهاوعد ناك افف) لاق امل ىلاعت هنأ اتا هجولاإ)

 هيلإ فاضني لب . فارتعالا نم مهنم نوكي ام ىلع راصتقالا ةمايقلا موي عقيال هناب هعبتأ (نيملاظ

 رطل ١ ١) راقعلا لهأبب صتخال لارئسلا اذه نأ نييزو:: . مهلا معأ ةيفيك نع لكلا لأسإ ىلاعت هنأ

 5 با وثلا لهأو باقعلا لهأ َّق ماع

 ا 1 41 لاك نيف :لعزا مه نولسرالاو « ةمآلا مث . مهيلا للا نى دلا 4 (ةيناثلا ةلأسملا )

 (نولمعي اوناك امع نيعمجأ مهنلأسنل كبروف) هلوق ةيآلا هذه ! ْ نيقيرفلا نيذه

 نا اا كلا ا هنك ع ل 12 نأ لاّولا نم دوصتملا : لود نأ لئاقلو

 ؟ هدعب لاؤسلا اذه ركذ ىف ةدئافلا اف « نيماظ اوناك مهن : نر مهنأ ةمدقتملا ةيآلا ىف مهنع

 ىنع»افف«معب مهلع هصقي ناك اذاف (ملعب مهلع نصقتلف) ةيآلا هذه دعب ىلاعت لاق ًاضيأو

 .لاؤسلا اذه

 لظلا كلذ ببس نع كلذ دعب اولئس : نيرصقم نيملاظ اوناك مهنأب اورقأ امل مهنأ : باوجلاو

 خيبوتلاو عيرقتلا هنم دوصقملاو : ريصقتلاو

 ؟ةتبلا ريصقت مهنع ردصي مل هنأب ملعلا عم لسرلا لاوس ىف ةدئافلا اف : لبق ناف

 فعءاضتيف ' ةمالا هتيلكب ريصعتلا قحتلا ةتبلا ريصقت مع ردص) ّ 1 | اذإ منال : انو



مهءاج ذأ مهاوعد ناك اود ىلاعت هلوق
 مى ةيآلا انشأ 

 ءاتيب تيبي لجرلا تاب : لاقي ءارفلا لاق (اتايب) هلوقو ءانهه اذكفاعم اعقو امباو“ هلبق الو

 ردصم (اتايب) هلوق : فاشكلاب حاص لاق . هيف تابب هنآل اتبب تيبلا ىعسو : اولاق انايب اولاق ارو

 : ناثحب هيف (نولئاق مثوأ) هلوقو نيتئاب ىنعمب لالا عقوم عقاو

 . نيلئاق وأ نيتثاب انسأب اهءاجخ : ليق هناك (اتاب) هلوق ىلع ةفوطعم لاح هنأ «لوآلا ثحبلاإ)

 اولقثتسا هنأ الإ ٠ نولئاق مهو وأ اتايبانسًاباهءاجخاهانكلهأ : ىنعملاو ء ةرمضمو او هيفو : ءارفلا لاق

 لاخلا واو نآل باوص» سيل هنا : جاجزلا لاقو ؛ اباوص ناك: ليق ولو . فطعلا فرح نيب عما

 ديز ىنءاج : تلقولو ؛ زوحيال هناو نيلثملا نيب عمبا بجوي امهنيب عملاف . فطعلا واو نم ةبيرق

 . فطعلا واو ىلإ هيف جتحي ل سراف وهو الجار

 ةلوايقلا فو « اراهنةرمو اليل ةرم انسأب مهءاج مهنأ ىنعمانههتلخ د« وأد ةملك (ىاثاا ثحبلا ل

 ةحارتسالا برعلا دنع ةلوليقلا : ىرهزاللا لاقو . راهنلا فصت ةمون ةلوايقلا : ثيللا لاق : نالوق

 نكي مل ناو ء رحلا دتشا اذإ راهنلا فصن

 مهو انسأب مهءاج مهنأ ةيآلا ىنعمو ( اليقم ندحأو ارقتسم ريخ ذئموي ةنجلا باعصأ) لوقي ىلاعت

 ىلع باذعلا مهءاج مهنأ : دوصقملاو « نولئاق مثو ارا وأ . نومتانمهو اليل اما «هل نيعقوتمريغ

 اوزتعتال نافكلل لاق هناك اكاذغلا كلذ لرد ىلع مهدت ةرامأ مدقت ريغ نم مهنم ةلذغ نيح

 الف ةراما قبس ريغ رم ةعفد عقو . عقو اذإ هللا باذع ناف ؛ غارفلاو ةحارلاو نمآلا بابسأب

 : ملا زخأب نرخ

 ماقمو ؛ ءاعدالا ماقم موقي مسا ىوعدلا : ةغللا لهأ لاق (مهاوعد ناك اف ىلاعت لاق مث

 اف : سابعنبا لاق . نيملسملا ىوعدو « نيملسملا ءاعد اصف انكرشأ مهللا : هيوببس ىكح . ءاعدلا

 لاق . كرشلاب مبسفنأ ىلع اورقأف نيملاظ انكح انا اولاق نأ الإ انسأب مهءاج ذإ مبعرضت ناك
 نأالا) هلوةوةءاسالاب رارقالاو لظلاب فارتعالاالإ انسأب ممءاج ذإ محلوق ناكاف : ىرابنالان با

 هلوقك ابصن (مهاوعد) هلوق نوكبو ناكب اعفر نأ عضوم نوكي نأ نييوحنلا دنع رايتخالا (اولاق

 مهتجح ناكامو) هلوقو (رانلا ىف امهنأ امهتبقاع ناكف) هلوقو (اولاق نأالإ هموق باوج ناك اف)

 ابصن اولاق ناو ؛ اعفر ىوعدلا نوكي نأب اذه نم دضلا ىلع اضيأ نوكي نأ زوحيو لاق (نأ الإ
 لصح اذإ هنا بابلا اذه ىف لصألاو ؛ ربلا عفر نم ةءارق ىلع (اولوت نأ ربلا سيل) ىلاعت هلوقك

 كاخأ ديز ناككلوةك رخآلا بصن ىفو ؛ تش امه-أ عفر ىف رايخلاب تناف ناتفرعم ناك ةملك دعب

 عضوم ىف (مماوعد) هلوق انلعج اذإ رايتخالا نأ الإ : جاجزلا لاق كروحأ اذيز ناك تش ناو



 ةيآلا «اتار كم اهءأ اخ اهانكلهأ ةب رق نم مك,و» ىلاعت هلوق 2.

 0 ل ةالصلا هلع رم رع هلا لع ءا

 ” لكاش هيلا ف دع رلإل نم اينع ضارعألا و ةغباتملا كرت ىام ةيآلا هذه ىف ك3: ةعباجمل

 ندا هو : لاق . اهانكناهأ هريخ و ءادترالاب عفر ؟عضوم : جاجزلا لاق (ىلوألا 0

 بصنلاو « هتيرض اديز كلوق نم دوجأ هتبرض ديز كلوق آلا بصن عضو# ف نوكأ نأ ام

 (ردقب هانقلخ ءىش لك انإ) ىلاعت هلوقك اضيأ قارع كيج

 - هرعت كيلع [كددار هش لاش نط 5و : ريدقتلاو فوذحم ةيالا ىف : لبق «ة يناثلا ةلأسملا)

 ريمضلا داعف (نولئاق مموأ) هلوق : اهيناثو . لهآلاب الإ قيليال سأبلاو ل 0 هلوق : اهدحا

 ىنعم نأ : اهعبارو . مبك الهاب الإ نيفلكللل عقبال لح هدعدلا نأ ::اينترانواك اقل زعل ذلإ

 "ل ا ةلئاقلاو تاببلا

 ىلاعت هلوقك ىنعملا نود ظفللا لعمالكلا در ىلاعت هنأب اوباجأ ؟ اهانكلهألاقاذاملف : لبق ناف

 اذهلو , ظفللا نودىندملا ىلع هدرف (مل هللا دعأ) لاق مث . ظفللا ىلع هدرف (تتع ةيرق نم نياكو)

 دارملاو ةيآلا ىف فوذحال : مهضعب لاقو ءاباوص ناكل انسأب مهءاخ لاقولو : جاجزلا لاق ببسلا

 اذه ىلع نآللو ء ايف نم كالها امهريغ وأ فسخ وأ مدهب اهك الها ىف نآل ةيرقلا سفن كالها

 . ليوأتلا ىلإ هيف ةجاح الو هرهاظ ىلع ال رع اهءاخإ) هلوق نوكي ريدقتتا

 نأ | عستمل انسأب اع دا اهاتكشلمأ هب رايق مكو) هلوق : 0 نأ لئاقل 4(ةثلا كا ةلأسملا)

 000 ىلع مدقم ا 0 نلاع ىلا دك الرمال نانلا ور لسا أنلا ١/ .ىجب ىلع امدقتم كالهالا نايك

 ابكالج انمكح ىأ (اهانكلهأ) هلوقب دارملا : 00 ارك ملا ماس نه 2 0 ةالكللو

 ةالصلا ىلإ منَ اذإ) ىلاعت هلوقك ان 11 اهرافب اك ذلطإ انكر 0 اهناثو ما

 ادراو لاؤسلا نكي مل انك الها مهءاجخل اهان 2 لاقايول أ اهلا *

 ىف ءافلا نال « قاب لاؤسلا : اولاق ناف . سأبلا ظفلب كالهالا كلذ نع ربع ىلاعت هنألل انهه اذكف

 هل ردك ةةفللا, عع نجت ده افلا: ؤقنف..:ةارئاقملا نكاجسودوهوأ كينقعتلا/ءاف«(انلسأب اًهءاخ) ةلاوق
 «هيديو ههجو لسغيف هعضاوم روهطلا عضي ىتح عدحأ ةالص هللا لبقيال» مالسلاو ةالصلا هيلع

 كلذكف . هعضاومروهطلا عضول ريسفتلاكنيديلاو هجولا لسغ نال « ريسفتلل لسغيف هلوقىف ءافلاف
 نوكيدقو . داتعملاتوملاب نوكيدق , كالهالان أل , كالهالا كلذل « ريسفتلا ىرج راج سأبلا انهد

 دعبيال : ءارفلالاق : عبارلا . كالهالا كلذل اريسفت س ًالاركذ ناكف « مهيلع ءالبلاو سأبلا طيلستي

 ءالتعالا دعب ناسحالا ناك امو ؛ تنشحاذ ىتطعأ : لاقي ام اعم ناعمي كالا سأبلا لاقي نأ



 ١ ةيآلا «انايبانسأب اهءاخ اهانكلهأ ةيرق نم كود ىلاعت هلوق

3 
 ه5 هاا مز كَ ه-ذ سم2 همه ادلا م

 ناك اف ,؛. نوت ره وأ انآ انساب اهَءاَج اهانكحلمها ةيرق نم مكو

 ,ه. َنيِملاَط ها 3و7 ا !مماَوعد

 عطاق ليلد عامجالاو ةباحصلا عامجاب تبث ةجح سايقلا نوك نأب : سايقلا وتبثم هنع باجأو

 . نونظملا نم ىلوأ عطاقلاو نونظم ليلد وهو « مومعلا رهاظب كت عملك رد اهو

 مومعو (نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو) هلوق مومعب ةجحعامجالا نأ متيثأ مكابنولوألا : باجأو
 فزع تروم اونا نك مااا متنك ) هلق مومعو (اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو) هلوق

 اذه ىلعو «ةلالضلاىلع ىتمأ عمتجتال» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعبو (ركسنملا نع نوهنتو

 .لصاألا نم ىوقأ نوكيال عرفلاو « تامومعلاب كسلا نع عرف , ةجح عامجالا نوك تايثاف

 سايقلا تايثإ ىف تدضاعت امل عامجالاو ثيداحالاو تايدآلا نأب : سايقلا وتبثم باجأف

 . لعأ هللاو . حيجرتلا لصحو ةوقلا تيوق

 ةيآلا هذهب اوكسمت  ةيلقعلا نيهاربلاو ىلقعلا رظنلا نوركتي نيذلا ةيوشحلا 4ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 انلعج ولف ؛ ةيلقعلا لئالدلاب كسقلا ةعص ىلع فوةوم ةجح نارقلا نوكب معلا نالااشل 5

 . لطاب وهو ضقانتلا مزل ةيلقعلا لئالدلا ةحص ىف انعاط نآرقلا

 ةرمح أرقو . ىرخأ ءاتلاو ةرات ءايلاب (نوركذتيام اليلق) سماع نبا أرق 4ةعبارلا ةلأسملا)

 قدحاولالاق لالا ني دنغتو ءاتلاب نوقانلا و 1]1013ك فخ و كاتلال "*ممالبأ نو قطسنتا قامكلاو

 هز نرخ لافلا اوي ةسونقم ءاثلا نال لاذلا ىف لعفت ءات مغدأف نورك 1 هلأ قوز ني هللا همحر

 هعم هو لعفلاب ةلوصومامو  ديزالا ف صقتالا ماغدا نسف . نسومهلا نم انوص ديزأرؤوجنلاو

 اذه نأ اههيوقاتاتو ءانثب(نآوركذتنال ىعاغ نبا ةءارق اها مركذت اليلق : ىنعملاف . ردصملا ةلذنم

 ةئاقق ءامأ و ؛؟ةياظتلا اذ انركذ نذل الوم اكد اا سو هيلع هللا لص ىنلل باطخ

 كلذو «نولوآألا اببغدأ ىلا ءاتلا اوفذحدقف.ء فاكلا ةدندشألادلا اة سصمتخو قانسكتلاو َةَرَ

 هاندا نإ كلاك لانة :[تفاهكتلا :قكاطب ل اع معا هللاو ةبراقتم فرحأ ةثالث عامتجال نسح

 (انيد مالسالا ريغ غتبي نمو) ىلاعت هلوق نم ءاغتبالا نم اوغتبنالو

 مءاج ذإ ماوعد ناك اف نولئاق مثوأ اتاي اسأل اًهءاؤتاماكلشأ هي نا كور) ىلاعت هلوق

 (نيملاظ انك انإ اولاق نإ انسأب



 00 د1 م ادا ل أوعتاو» لات هزت 1/0

 0 نم مكيل] لزت ألم اوعبتا) لاقف . لوسرلا ةمباتمب ةمآلا هو . هيلا لسرملا 0 5

 : لئاسم ةيآلا ىفو

 . هلوسر ةنسو هللا باتك عابتاب ترمأ « مدآ نباي : نسحلا لاق «ىلو آلا ةلأسملا)

 : ةئسلاو نال هلا 0اواش (مكب ر نم 0 1 ملعاو

 . لوسرلا ىلع لزنأ امنإو (.كيلإ لزنأ) لاق اذ امل : ليق ناف

 . لكلل باطخ هنا ىنعمب لكلا ىلع لزنم هنا : انلق

 نال زوال سايقلاب نآرقلا مومع صيصخت نا ىلع لدت ةقآلا هذه : لوقنف اذه تفرع اذإ

 نآرقلا مومعب لمعلا بجوف « هتعباتم بجوأ ىلاعت هللاو . ىلاعت هللا دنع نم لزنم نآرقلا مومع

 . ضقانتلا مزلالاو « سايقلاب لمعلا عنتما هب لمعلا بجو املو

 سايقلاب لمعلا ناك (اوربتعاف) هلوق وهو . نآرقلا ىف سايقلاب رمآلا درو امل : اولاق ناف

 . هللا لزنأ ا

 ال للص اميإ اهلا لكلا ترد ر اع ةلاذلا آلا : لوش انأ الإ "كلذك هنأ يع: الق

 توبث ىلع لدي هناف « نآرقلا مومع امأو . سايقلا كلذ ةطساوب لب ءادتباال « سايقلاب تبثملا مكحلا

 ةياعرلاب ىلوأ ءادتبا هللا هلزنأاه هيلعلد ىذلا ناك ضراعتلا عقواملو ؛ةطساوبال ءادتبا محلا كلذ

 : ملعأ هللاو . انبناج نم حيجرتلا ناكف « رخآ ءىش ةطساوب هللا هلزنأام هيلع لد ىذلا محلا نم

 هنود نم اولوتتالو هانعم اولاق (ءايلوأ هنود نم اوعبتت الو) ىلاعت هلوق «ةييناثلا ةلأسملا)

 : لوقي نألئاقلو . عدبلاو ءاوهألاو ناثوآلا ةدابعىلع كولمحيف سنالاو نجلا نيطايش نم ءايلوأ

 . هريغ وأ ىلاعت هللا هلزنأ ىذلا ءىتلا وه نوكي نأ امإ عوبتملا نأ ىلع لدت ةيآلا

 عاج هللا أ يذلا رهف لوك اك

 هللا هلزنأ ىذلا محلا رياغيام لك نأ ىنعملا ناكف ؛ هعابتا نع هللا ىهن ىذلا وهف : ىتاثلا امأو

 هعابتأ زوجبال هناف ىلاعت

 زوال هنا ىلع لدت ةيأآلا اولاقف . سايقلاقن ىف هب اوكسم سايقلا ةافننا : لوقنف اذه تبث اذا

 0 ل نأ كرت ١ لاك لأ ار اه كل ةقئاتم لءانقلا فعلا للاخت ا شا لزتأ ام. ريغ ةغراتم
 ىلاعت هللا هلزنأ امبالمعسايقلاب لمعلا ناك سايقلاب لمعلا يع اوريتعاف هلوق لدامل : اولاق ناف

 ناقل كم لمعلا كرات ناكل ؛ لاعت هللا ملونأ [ىجلبع ناكول ؛لئانقلاب لطحلا نأ, هنع,كيجأ

 مدعىلع ةمآلا تعمجأ ثيحو (نورفاكلا مه كئاوأف هتلالزنأ امب محي مل نمو) ىلاعت هلوقل ارفاك

 . ليلدلا متي ذئنيحو « ىلاعت هللا هلزنأ امب المع سيل سايقلا مكحب لمعلا نا انملع ريفكتلا



 ,١ ةيآلاء مكبر نم ميلا لزنأام اوعبتا>ىلاعت هلو
 هل ب ع هس هع لا لا ار ه2 2 4

 < 0 الو مكبر نم "ا زا ام اوبن

 2 ريك ا

 85 نوركذت ام

 5 لايت تال ؛لاطبالا لاجرلا لاغتشا ريكذتلاو غيلبتاو راذنالاب لغتشاف « بلقلا نع قيضلاو

 . لاطبالاو لالضلاو غيزلا لهأ نم

 وهو : جاجزلا لاق . نيقدصصبلل ظعاوم ديري : سابع نبا لاق (نينمؤلل ىركذوإ> لاق مث

 هوجو بارعالا نم ىركذ لم ىفو ؛ ةركذتلل مسا (ىركذلا) ثيللا لاق . ردصملا عضوم ىف مسا

 اعفر نوكي نأ زوو ؛ركذتلو هب رذدتل : ىنعم ىلع بصن عضوم ىف نوكي نأ زوحي : ءارفلا لاق

 وهو « ريدقتلا نوكي نأ اضيأ زوحيو « ىركذو قح بات :ريدقتلاو (باتك ) هلوق ىلع درلاب

 نآل : ضفخ عضوم ىف وهف هب رذنت نآل ؛هب رذنتل ىنعم نآل ءاضفخ نوكي نأ زوجيو « ىركذ
 ؟ىلك انلاز وادنالل ىلا

 . نينمؤملاب ىركذلا هذه ديق ل : ليق ناف

 نيمسق ىلع ةيرشبلا سوفنلا نا هيف ىلقعلا ثحبلاو (نيقتملل ىده) ىلاعت هلوق ريظن وه :انلق

 ةينادجلا تاوهشلاو « ةينامسجلاتاذللا بلطف ةقيرغ « بيغلا ملاع نع ةديعب  ةلهاج ةديلب سوفن

 ىف لسرلاو ءايبنالا ةثعبف ؛ ةيناحورلا ثداوحلاب ةدعتسم ةيهلالا راوناآلاب ةقرشم ةفيرش سوفنو

 ىلإ اوجاتحا . ةلاهجلا ةدقرو ةلفغلا مون ىف اوقرغ املمهماف ء. فيوختو راذنا «لوآلا مسقلا قح

 ىضتقمب سوفنلاهذهن آل كلذو « هيبنت وريك ذتفىناثلا مسقلا ا موملي هب دهىلإو ؛ مهظق وي ظقوم

 امبر هنأ الإ , ةيدمصلا ةرضحلاب لاصتالاو سدقلا ملاع ىلإ باذجنالل ةدعتسم ةيلصألا اهرهأوج

 امم لصتاو ءايبنالا ةوعد تعمس اذاف « ةلفغو لوهذ عوناحلض ريف « مسجلا ملاع نم شاوغ اهيشغ

 نم كلانهلصحام ىلإ تقاتشاو . اهأشنم ترصبأو اهزك رم تركذت : ىلاعت هللا لسر حاورأراونأ

 قح ىفاراذنا نوكيل هلوسر ىلع باتكساا اذه لزتأ امنإىلاعت هنا تبثف ؛ ناحبرلاو ةحارلاو حورلا

 . ملعأ هللاو . ىرخأ ةفئاط قح ىف ىركذو « ةفئاط

 ( نورك ذتام اليلق ءانلز] د ىف مكبر نم كيلا ل رنأام | وحبا ١ ىلاعت هلوق

 لسرملاو ؛لوسرلا وهو لسرملاو ىلاعتو هناحبس هللاوهو لسرملاب متباإ ةلاسرلا عار معا

 مزعو « ىوق بلق عم راذنالاو غيلبتلاب لوسرلا ىلوآلا ةبآلا ىف صأ) اكله ةيقماإلا كرو هللا

 «)؛ ريغ مو



 ةيآلا «نينمؤملل ىرك ذو هباورذنتل» ىلاعت هلوق 5

 0 تي ااا 121 كل نضيوشلاف كا ذك ناك اذاوب«ازتاقلا مديسيب عشر هللا يات وكل
 . لوزنلاب هفصو

 علاطي كلملا نإ مث , ظوفحلا حوللا ىف شوقنلاو موقرلا هذه ثدحأ ىلاعت هنأ : باوجلاو

 دارملا ناكف , تالكلاو فورحلا كلت ادم ملعيو ؛ ضراألا ىلإ ءامسلا نم لزنيو « شوقتنلا كلت

 . ام ضراألا ىلإ ءامسأا نم لزن اهغلبم نأ وه ؛ ةلزان فورحلا كلت نوكب

 : ةياغلاءادتبال «نم» ةملكنإ : اولاقف ةيآلاهذوم اوكسمت اناكمت اوتيثأ نيذلا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 اهتياغو ىلاعت هللا وه اهؤدبم ةفاسم لوصح ىضتقي (كيلا لزنأ) هلوَف ةباغلا ءابتنال «ىلإ » ةملكو

 "علا 1 ورب لكلا لأ ره كورلا نازل وو ةهع ضخ لاعت'هنأ لع لدي كلر 12

 رع لل كح و لا ار ولاا لع هبطاو ناكل نأ ةزهاقلا] لتالدلاب تبن امل ::هبااوجو

 ا دا لإ كاتلا !قمكالا لغتنا كلملا نأ *ىعو أ :ةاناك دل را

 جرحلا : لوألا : نالوق جرملا ريسفت ىفو « هنم جرح كردص ىف نكي الف إل ىلاعت لاق مث

 كردص ىف نكي الف) ىناثلاو . غيلبتاا ىف كوبذكي نأ ببسب كردص قيضيال : ىنعملاو ؛ قيضلا

 « اجرح كشلا ىعمو (كيلا انلزنأ امم كش ىف تنك ناف) ىلاعت هلوةك « هنم كش ىأ (هنم جرح

 . باقلا حسفنم ردصلا حرشنم نقيتملا نراك فكك جرح ردصلا قيض كاشلا نآل

 قلعتم هنإ : ءارفلالاق : لوأالا : لاوقأ هيف ؟قاعتت اذامب «ماللا» هذه (هبرذنتل ١ ىلاعت لاقم“

 ىف نكي الف هب رذنتل كيلا لزنأ باتك : ريدقتلاو ء ريخأتلاو ميدقتلا ىلع (كيلا لزنأ) هلوقب

 .هنم جرح دل ردع

 ؟ ريخأتلاو ميدقتلا اذه ةدئاف اف : لبق ناف

 , ردصلا نع جرحلا لاوز دنع الإ لئكي الو متيال غيلبتلاو راذنالا ىلع مادقالا نآل : انلق

 : ىناثلا . غيلبتلاو راذنالاب كلذ دعب هرمأمث ء ردصلا نع جرحلا ةلازاب ىلاعت هللا هرمأ ببسلا اذهلف

 كا 6 ل 6 لع كارم ى زكي للف: نادقتلاو ىك :ىنعمب انبه ماللا : ىرابنالا نبا لاق

 ك2 فل و كلذط وكب ؟ردقتلاو نأ": ىذع ةانبه' مالا": مظنلا بحاصلاق : ثلاثا

 (مهاوفأب هتلارون اوفطي نأ نوديري) ىلاعتلاق «نأ» عضومفف مالا هذه عضت برعلاو ؛ هب رذنت

 باتتكلا اذه نا : مالكلا ريدقت : عبارلاو . دحاو ىنعمب امهو (اؤفطيل نوديري) رخآ عضوم ىفو

 الف اذه" تيلع اذإ و , كعم هللا ةيانع نأ ملعاف ؛ ىلاعت هللا ليزنت هنا تيلع اذإو , كيلع هلل هلزنأ

 فوخلا لاز اذإو ء ادحأ فخ مل , ارصانو هل اظفاح هللا ناك نم نآل ؛ جرح كردص ىف نكي



 ١6 ةيآلا «هنم جرح كردصوف نكي الف كيلا لزنأ باتكص ماد ىلاعث هلو

 اضيأ وهفألعلا ىف دوجوم اك مهلا فرحي ةربعلا تناك نإو ٠ حلصأ هللا انأ انلوق ىف دوجوم

 اضيأو , كحتلا ضحم هنيعب ىنعملا كلذ ىلع (صملا)انلوق لمح ناكف , ناحتمالاو كلملا ىف دوجوم

 ىف ةعوضوم ةظفللا كلت نوكستت نأ ريغ نم فورحلا نم اهفام ىلع ءانب .ظافلاألا ريسفت ءاج ناف

 . قيرطلااذه لكاشي امب نآرقلا ظافلأ رئاس ريسفت ىف ةينطابلا ةقيرط تحتفنا « ىنعملا كلذل ةغللا

 هلعج نم ىلوأ « ىلاعت هلل امسإ هلعج سيل هنأل , دعبأف ىلاعت هللا ءامسأ نم هنإ : مهضعب لوق امأو

 عضولا ةطساوب ىمسملل امسا ريصي امنإ مسالا نآل ؛ ءايبنالا قأ تكمل انف هلسر ضع انا

 ءامسأو ؛ ةروسلا هذ ل بقل مسأ (صملا) هلوق نأ قحلا لب ءانهه دوةفم كلذو ' حالطصالاو

 ةروسلاهذهىمسي نأىلاعت هلو ؛ تاراشالا ماقم ةمئاق ىه لب « تايم.لا ىف ةدئاف ديفتال باقلالا

 ..دمحمب هيمسي ةناف دإو هل ثدح اذا انم دحاولا نأ اك (صملا) هلو

 ةفضر (كبلا لفأ) هلزةرو هوجن امك ل ءاوقو كادتم كما هل رق : لوقف اذه تف ع اذإ

 (كيلا لزنأ ب اتكصملا) انلوقب اممملا ةروسلا ئأ . .سخلا كلذل

 لازناب هصخ ىلاعت هللا نأوه لبو هيلع هللا لص دم ةوبن ةمص ىلع لد ىذلا ليلدلا : ليق ناف

 اننكمي ال « هتوبن فرع ملامو ؛ هتوبن فرعن نأ اننكميال ىنعملا اذهفرعن ملاف « هيلع نآرقلا اذه

 . رودلا مزل . هلوقب هللادنع نم هيلع ةلزان ةروسلا هذه نوك انتبثأ ولف . هلوقب تح نأ

 هنأ هيلع ليلدلاو . هللا دنع نم هيلا لزنأ باتك ةروسلا هذه نأ ملعن لمعلا ضحمب نحن :انلق

 ءاءلعلا طلاخم ملو اباتك علاط الو  ٍلعم ىرم ملعت الو ذاتسال ذيلتام مالسلاو ةالصلا هيلع

 مث ؛لاو>اآلا هذهنم ءىث هل قفتي ملو : ةنس نوعبرأ هرمعنم ىضقناو ؛رابخألا لهأو ءارعشلاو

 حيرصو ؛ نيرخآلا ونيلوألامولع ىلع لمتشملا زيزعلاباتكلا اذه هيلع رهظنيعبرألا ءاضقنا دعب

 نأ لقعلا للدلا اذه. تبثف ..ىلاعت هللا دنع نم ىحولا ”قيرطي الإ نوكي.ال اذه نأب ةهشي لكلا

 . هطإو هبر دنع نم ملسو هيلع هللا ىلص دم ىلع لزنأ باتك (صملا)
 ىلاعت هنإ اولاق (كيلا لزنأ باتكح) هلوقب نآرقلا قاخم نولئاقلا جتحا 4 ةيناثلا ةلأملا)

 لدف ؛ محدقلاب قيليال كلذو , لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا ىضتقي لازنالاو ء الزنم هنوكب هفصو

 .. ثدي هنأ ىلع

 ىف عازن الو فورالا هذه وه زاجلا ليبس ىلع ليذنتلاو لازنالاب فوصوملا نأ : هباوجو
 . ملعأ هتلاو . ةقولخم ةلدح ابن ك1

 :ةلاوتم اعأ لدي ةيقابريغ ضارعأ ف يورجلا نأ.الإ «فو رحلا هم دارا نأ ببف: لبق ناف



 ةيآلا «هنم جرح كردص ىف نكي الف كيلا لزنأ باتك صملاوىلاعتهلوق 2306

 فارع الا ةروس

 ةيندق « 107٠١ ةيآ ةياغ ىلإ ٠م : ةيآ نمالإ . ةيكم

 ص دعب تلزن +٠ اهتابآو

 هب رذنتل 1 م جرح َكَرْدَصف نكي ال كل لزن أ ٌباَتك د صلا

 ل 2

 - هر سه

 يي دا 5300

 ةيكم تابآ ترسو رام

 (نينمؤملل ىرك ذو هب رذنتل هنم جرح كردص ىف نكي الف كيلإ لزنأ باتك صملاإل
 : تاق هللا قف

 : لصفأو ملعأ هللا انأ : اضيأ هنعو , لصفأ هللا انأ (صملا) سابع نبا لاق «ىلوآلا ةلأسملا)
 ءادتبا تناك اذا لمجماو « لمج عضوم ىف ةعقاو فورحلا هذهف ريسفتلا اذه ىلعو : ىدحاولا لاق
 هلوقف « بارعألا نم ا عضومال « لعأ هللا انأ : هلوقف ؛ بارعالا نم اهل عضوم ال طقف اربخو
 ملعأ هللا انأ (صملا) ىنعملا ناك اذاو ؛ ربخ دعب ربخ «ملعأ» هلوقو «هللا» هلوق هربخو أدتبم «انأ»
 ءامسأ ىف انلوق ءاجه ىلع (صملا) ىدسلا لاقو ء اهل ليوأت وه ىذلا ءىثلا بارعاك امارعإ ناك
 ىلع هلمح نم ىلوأ  لضفأ هللا انأ : انلوق ىلع ظفلللا اذه سيل : ىضاقلا لاق . روصملا هنأ ىلاعت هللا
 وهف داصلا فرح ةربعلا تناك نإ هنال , كلملا هللا انأ , .رحتمأ هتلا انأ «حلصأ هللا انأ :هلوق



 ه8 دج

 آلا «ضرألا فئالخ ؟كلعج ىنلا وهو» ىلاعت هلوق
 ١

 ام حي ةأصا سه 6 ل 2 62 ل | ا

 تايضاسما و سس ال

 د را 2722225 كا را 25 6 رس را ع نبا

 «135» ميحَر روُفَحَلِهْنإو باقعلا عيرس َكِبَرَنِإ مك 55 امىف مكوابسل

 1 تاجرد ضعءب قوف مكضعب عفرو ضرالا فئالخ ؟-اعج ىذلاوهول ىلاعت هلوق
 ( م حر روفغل هنإو باقعلا عيرس كبر نإ مكان ]اف

 ضرالا فئالخ مبلعج : اهدحأ : اهوجو (ضرآلا فئالخ مكلعج) هلوق ىف نأ ملعا

 فلخب مهلعج : اهيناثو . ممألا رئاس هتمأ تفاخ « نييبنلا متاخ مالسلاو ةالصلا هيلع ادم نآل

 . اف نوفرصتيو اهنوكسلعهضرأف هللا ءافلخ مهنأ : مثلاثو . اضعب مهضعب

 « قزرلاو.هاجلاو «لاملاو ؛لقعلاو . فرشلاف 4« تاج رد ضعب قوف كضعب عفرورإ لاق 5

 امتإو « تافصلا هذه نع لاعتمملاعت هناف « لخبلاو لبجلاوزجعلا لجل سيل توافتلا اذهراهظإو

 ءالتبالا ةقيقح نأ انركذ دقو ( ماتأ ايف موابيل) هلوقنم دارملاوهو ناحتمالاو ءالتبالالجأل وه

 ناكل انم دحاولا نم ردص ول لمع وهو فيلكتاا وه دارملا نأ الإ ؛لاحم هللا ىلع ناحتمالاو

 نأامإ فلكملا اذه نإ مث , ةماشملا هذه لجل مسالا اذهل ىمسف ؛ ناحتمالاو ءالتبالاب اهيبش كلذ

 فيوختلا نم هبيصن ناك لوآألا ناك ناف هيف ارفوم نوكي نأ امإو : هب فلك امف ارصقم نوكي
 « بيرق تأ وهام نآل ؛ ةعرسلاب باقعلا فصوو (باقعلاعيرس كبر نإ) هلوق 1 تهل

 وه بيغرتلاو فيرشتاا نم هبيصن ناك تاعاطلا كلت ىف ارفوم نوكي نأ وهو ؛ ىناثلا ناك نإو

 « هتمحرو همرك و هلضف رتسب ايندلا ىف بويعلا رتسيو بونذلا رفغي ىأ (محر روفغل هنإ ور هلو

 بيغرتااوراذنالاو راذعألا حرش ىف غلب مالكلا اذهو . همعن عاونأ هيلع ضيفي نايدزحتالا فر

 دملاو ,ماعنالا ةروس ريسفت ىف مالكلا رخآ اذهو « هيلع ةدايزلا نكميال ثيح ىلإ بيهرتلاو

 ٠ مالعلا كلملا هلل



 ةيآلا لاشي 5 كير وراي أ هللا ريغأب لقد ؟لاحت لوف ١١

 ىالص نإ) لوةي نأ وهو ء ضحلا ديحوتلاب ملسو هيلع هللا ىلص ًادمح رمأ امل ىلاعت هنأ ملعا

 نمهريرقتو ءديحوتلااذه ةعص ىلع لءادلا ىرجب ىرج امرك ذينأب هرمأ (هلكيرشال) هلوقىلإ (ىكسنو

 بك اوكلا ةدبعو « هللابا وكر شأ مانصأألا ةدبع نآل : ةعبرأ نيكرشلا فانصأنأ : لوإللا : نيهجو

 (نجلا ءاكرش هلل اولءجو) مهقحف هللا لاق نيذلا مهو . نمرهأو ؛ نادزيب : نولئاقلاو هللاب اوك 0

 قرف مثءال وهف « هللاب ًايضيأ ارك رعأ , هتان كمالملاو هللا نبا حيسملا نأ: نولئاملا تا 15

 وه هناحبس هللا نابن وفرتعممانصأألا ةدبعن أل كلذو « لكلا قلاخ هللانأن وف رتعم مهلكو « نيك رشملا

 . اهرسأب نا: وألا ومانصأللا لاخلا وهو ؛ تادوجوملانهملاعلا فام لكلو «ضراألاو تاومسلل قلاخلا

 نمرهو :نادزيب نولئاقلا امأو .اهدجومو اهقلاخ هللا نأ, نوفرتعم مهف بك اوكلا ةدبع امأو

 ةكئالملاو سيسملاب نولئاقلا امأو . هناحبس هللا وه هثدحنأو , ثدحت ناطيشلا نأ, نوفرتعم ًاضيأ مهف

 ىلع اوقفتاو اوقبطأ نيكرشملا فئاوط نأ انركذ امب تبثف ؛ لكلا قلاخ هللا نأب نوفرتعم مهف

 . ءاكرشلا ءالؤه قلاخ هللا نأ

 ابراوذختا نيذلا ءال هنأ عم (ابر ىغبأ هللا ريغأ لق) دمعاي هللاق هناحبس هللاف اذه تفرع اذإ

 برلل اكيرش بوبرملا لعج لقعلا ف لخدي لهو « ءايشالا كلت قااخ هللا نأب اورفأ ىلاعت هللا ريغ

 اذهب ثبث «كلذك رمآألا ناك املو ؟ قلاخلل اكيرش قواخملا لعجو : ىلوملا اكيرش دبعلا لعجو
 / اكالكإب نادرا طشاف ل وق ىلاعت هلا قيغرايار نا نأ لتلك

 . هتاذإ نكم امإو « هتاذل بجاو امإ ٠ دوجوملا نأ مالكلا اذه ريرقت ىف (ىاثلا هجولا إل

 الإ دج ونال هتاذل نكمملانأ تبثو « هتاذإ نكم ةاوسام نأ تيتق . دحاو هتأزإ بجاولا نأ تبئو

 1102 كلاب رالف ناك كلدك مالا نك نإ را هتاذإ كارلا داع

 لعجو برال اكيرش بوبرملا لعج زوال هنأب دهشي لقعلا حيرص :لوقنف اذه تبث اذإو
 هنإ مث (.ىث لك بر وهو ابر ىغبأ هللا ريغأ لق) هلوق نم دارملا وه اذهف قااخلل اكيرش قولخلا

 مذ مبكر شو مهرفك نم هيلا عجريال هنأ نيب ديحوتلا اذه عطاقلا رهاقلا ليلدلا اذهب نيب امل ىلاعت

 الو) هريغ ىلعال « هيلع ىناجلا متإ نأ هانعمو (اهيلع الإ سفن لك ب سكت الو) لاف «باقع الو

 ءالؤه عوجر نأ لاك نيب مث ؛ ىرخأ ماب ةمبأ سفن ذخؤتال ىأ (ىرخأ رزو ةرزاو رزت

 مكنيف عجرم مبرملإ مث) هلوق وهف « يلاعت هللا الإ مآ الو هيف مك احال عضوم ىلإ نيك رشملا
 (نوفلتخ هيف منك ف



 ١١ ةيالا 0 1ك وهو ابر ىغبأ هتلاريغأ لقد ىلاعت هلوق

 ل 52 كال 2 2652-8 "١

 العلا سنن لك بسأ كالو ءىَ لك َبَر وهو ابر ىنبأ هل د لق
7 

 ىهرترتو ر سا مرا ريش رت هاب 05 اص ع ير 0 22 مينا ا
3 

 منكام م كيكيف مكعج رم مكبر لإ مث ىرخأر ذو ةرذاو رزتالو

 مآ اياه

 كلو ييع

 اذهو(هل كي رشال)هلوقب هدكأ أوصالخالا عم ِهيذْؤي هنأ لع لدي (نيملاعلا بزل انعو ائاحو

 صاالخالا مامي عم اهب قؤينأ بحي لب تناك ف يك ا ىنؤينأ تادابعلا ىف كي 2 هنأ ىلع لدي

 . صالخالاب ةنورقم اهم نوي نأ ةالصلا ةعس طرش نأ للع.لئالدلا ىوقأ نم اذهو

 ىأ . كسن هيلعف اذك لعفنم : لوقي « اهنيعب ةحبيذلا كسنلاب دارملا ليقف («ىكسنو إل هلوقامأ

 ىبارعألا نبا نع بلعلت ىورو (رحناو كبرللصف) هلوق ناك« حبذلاو ةالصلان ب عمجو ؛ همي رم مد

 نم سفن. نضلخ هناللا «عكلسات دنعتبلل لق 5 اهدا كس لك ىةصملا كراش كالا

 هب تبرقتام لك كسذلاف « ليوأتلا اذه لعو « ثبخلا نم ةصلخلا ةكيبسلاكاهافصو ؛ ماثآلا سند

 ؛هللؤومو ىتايح ىأ (ىنامو ىايحيو) هلوقو يذلا فرعلا ىف هيلع بلاغلا نأ الإ . ىلاعت هللا ىلا

 لا نوك تيئأف (نيملاعلا بر هتلفاممو ىايحو ىكسنو ىتالص نإ لاق ىلاعت هنأ لعاو
 هلل امي وك ىتم لب ؛ لاح كلذ ناف « ىلاعت هنا ةعاطل, امر. ىو هنأ ىعمب هللاسيل تالا احلا ٠

 نيعقاو:امهنوكي ًارسفمهتن كتل و مالصلا نوك نك نأ كلدكف , لا تأ ناخ ندم ا

 (ىليحم) عفان أرقو ٠ ىلاعت هلل ةقولخم دبعلا تاعاط نأ ىلع لئالدلا لدأ رم كلذو ؛ هللا قلخت

 نيك اسنيب اعجدهف ناآل ء لمعتسم ريغ داش ىاخف ءانلا نذسإو ناك 0 ءالاةكا

 هنأ « مالكلا لصاحو « مهضعبل ةغل هنإ : لاق نم مهنمو ؛ مظن الو رثن ىف دحلا اذه ىلع نايقتليال

 : ىلاغت هللا قاخ ةجقاو اهلك هتاممو .هتايحرو هتادابع رتاسإو هتالص نأ نب نإ داس. 1 05

 ترمأ كلذبو لوقي مث : ريدقتلاو ؛ قلخلاىف هل كيرشال هنأ لع صن مث ؛ همكحو هئاضقو هريدقتو

 . ترمأ,ديحوتلا اذهبوىأ

 لكل الوأ سيل هنأ مولعمو  هردقو هللا ءاضقل نيملستسملاىأ (نيملسملالوأ انأو إل لوقي مث

 . هنامز ىلسملالوأ هنوك دارملا نوكي نأ بجيف « لسم

 رزتالو اهيلع الإ سفن لك بسكت الو ءىث لكبر وهو ًابر ىغبأ هللا ريغأ لق ) ىلاعت هلوق

 «ن وفاتخت هيف مك امب كئبنيف عجرم مكبر ىلإ مث ىرخأ دزو ةرزاو



 ةيآلا «ميقتسم طارص ىلإ ىبر ىناده ىننإ لقد ىلاعت هلوق ل

 ل ع | حا سس تلا ادم او رس نواف تحس ١ تح - - - اننا 1 عا ع هر

 نا م 95 0 انيد 0-0 0 ىلإ 1 ىنإ لق

 دم حاسما نإلاع | اص دس دس وص اساس هيي هرثو مس

 0 ]بر 0 6 حو ىكسن وىالصنإلقء11:نيكرشملام

 ةرتو 52 واس رج 6 عا ام رك تاخا 7

 «70نيملسملالوا 07 ترم كده َكيرَشاَل

 . هناكحنو عرشلا تادبعت نم كلذ نا : هباوجو

 « ةلماك ةيد ءاضعالا نم دحاو لكر ثك أ تيوفت ةلباقم ىف بحي هنا ( عبارلا لاؤسلاإ)

 . ةلثامملا ةياعر نم لوقلا عنتمي كلذو ؛ ةدحاو ةيد تبجو ؛ ءاضعاألا لك توفو هلتق اذإ مث

 : ملعأ هللاو . ةعيرشلا تايكحت باب نم هنا : هياوج

 ناك امو افينح ميهاربأ ةلم امق انيد ميقتسم طارص ىلإ ىبر ىناده ىنإ لق > ىلاعت هلوق

 «( نيك ر تملا

 دادضالاودادنالاو ءاكرشلاب نيلئاقلا لعدرلاو ديحوتلالئالد عاونأ هلوسر 0 هنأ لعا

 ريرقت ىف غلابو « دادضالاو دادنالاو ءاكرشلاب نيلئاقلا ىلع درلاو ؛ ديحوتلا تابثإ ريرقت ىف غلابو

 هلوقب مالكلا مي نأ هرمأ ؛ميليطابأ ىف ةيلهاجلا لهأى لع درو ؛ردقلاو ءاضقلل 2 ديح وهلا تاثإ

 انيد بصتتاو هللاب الإ لصحت ال ةيادحلا نأ ىلع لدي كلذو ( مةتسم طارصرلإ ىنر ىتاده ىتنإ)

 كيدهم و) لاق ام امقتسم اطارص ىرواده هاتعمن أل طارص لحب نم 0 : اهقرخأ : نرج ول

 مقلا قافكلا,ىحاص لاق امف . هلوقو « انيد اومزلا ريدقتلا نرك نأ دال (امقتسم اطارص

 ءايلا ةفيفخ فاقلا ةروسكم امق 0 أرقو « مئاقلانم غلبأ وهو داس نم ديسك ماق نم لعيف

 فصوو مقاذ انيد ليوا عبشلاو لوملاو ربكلاو رغصلاكمايقلا ىنعمب ردصم وه : جاجزلا لاق

 انيد) هلوق نم لدب (ةلم) هلوقف (افينح مهاريإ ةلم) هلوقو « ةغلابملا ليبس ىلع فصولا اذهب نيدلا

 ايتوك لاح مهاربإ ةلم ىقرعو ىفر ىناده ىنعملاو ؛ مهاريإ نم لالا ىلع بوصنم افينحو (امق

 نيك رشملا ىلع درلا هنم دوصقملاو (نيكر شملانم ناكامو) مهاربإ ةفصىفلاق م“ « ةيفينحلاب ةفوصوم

 ترمأ كلذب و هل كيرشال نيملاعلابر هلل ىنامو ىايحمو ىكسنو ىتالص نإ لق إل ىلاعت هلوق

 (نيملسملا لوأ انأو

 ىسنو الص نإ لق) هلوقق هيذؤيو هب موقي فيك هفرع مقتسملانيدلا هفرع اي ىلاعت هنأ ملعإ



 8 ةنالاءاهلثم الإ ىرجالف قلت داع نير لات

 ؛ مهضعب لاقف .| وفلتخا مههاذم عيرقت ىلع مهنا مث ةقحتس» نوكتال ىتلا ةعفنملا وه لضفتلاو

 2 لا 7 نامل هنال :'لاق قام كرف رهو اهريغ تارت اضس د ك7

 ايواسم لضفتلا نوكي نأ زاج ول هنالءزوحيال كلذو . لضفتلا نود باوثلا نوكي نأ مزل الضفت

 كاذ لطإ املو ؛احببقو اكِع ريصتف داضأ ةيباث لكلا 0 قبب ل:فرشلاو ةرثكلا ىف باوثلل

 دعبي ال : نورخآ لاقو . لضفتلا نم ميظعتلا ىفو ردقلا ىف م ظعأ نوكي نأ ٍتي.باوثلا نأ انبلع

 نوكي دحاولا كلذ نأآلإ «الصف ةفالا سلا دك 1 ةعسلا هذه ىم د اولا نراك نإ

 . ةيقابلا ةعسنلا نم انأش ىلعأو مظعأو رفوأ

 فاعضالا دارأ لب ؛ ديدحتلا هنم دارملا سيلةرشعلاب ريدقتلا : مهضعب لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 ىتملظ نثل : لاقي. ديع ولا. قو“ هلاثمأ رقع كشنات زل اف وردم تيدسأ نا لئافلا ل دكت ا

 ديدحتلا ىلع ,هلمح نكم ال هنأ لع ,لئلدلا و[ يهادكتف نردحتلا اني سالو ءا عع كتنلطتل د

 ةثام ةلبفس لك ىف لبانس عبس تتبنأ ةبح لثكك هللا ليبس ىف محلاومأ نوقفني نيذلا لثم) ىلاعت هلوق

 (ءاش نا فعاضي هللاو ةبح

 ىور . اءزاويو اهيواسي ءازجالا ىأ (ابلثم الإ ىزحي الف ةئيسلاب ءاج نمور ىلاعت 1

 ةدحاو ةئيسلاو ديزأ وأ رشع ةنسملا لاق ىلاعت هللا ناد لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رذاسا

 ةنسحب ىدبع مث اذإ هللا لوقي» سو هيلع هللا لص لاقو «هراشعأ هداحآ بلغ نمل ليولاف وفع وأ

 ابلمع ناو اهويتكت الف ةئيسب مث ناو اهلاثمأ رشعف المع ناف ابامعي مل ناو ةنسح هل اهوبتك اف
 مهتائيس باق عىلع دازبالو : مهتعاط باوث نم صقنيالىأ (نودلظيال مهو) هلوقو «ةدحاوةئيسف

 الاؤس ةيالا ىف
 . ظياغتلا ةيامن ىلع دبالا باقع بجوي فيك ةعاس رفك « لوألا لاؤدلا)

 كلذ ناك اسلف ءادبأ داقتعالا كلذ ىلع قبل ادبأ شاع ول هنأ مزع ىلع رفاكلا ناك هنأ : هب.اوج

 كلذ نع عالقالا مزع ىلع نوكي هناف ؛ بنذملا ملسملا فالخ دبالا باقعب بقوع ادبؤم مزعلا

 . ةعطقنم هتب وقع تناك مرج الف « بنذلا

 ةرافك ىف وهو : اموب نيتس مايص نع الدب لعج ةرات ةدحاولا ةبقرلاقاتعا «ىلاثلا لاؤسلا)

 . ةربتعم ريغ ةاواسملا نا ىلع لدي كلذو « لئالق مايأ مايص نع الدب لعج ةراتوءراهظلا

 . هكحو عرشلا عضوي لصحت امتإ ةاواسملا نا : هباوج

 زجاحلا عفر تاق( ناشرأ هيقبجو 2 نيتحضومناسنا 2 ّق كك اذإ «ثلاثلا لاؤسلا ١

 ةرتعم ريغ ةأواسملاف 0 باقعلال قو . ةيانجلاتدادزا انبهف 2 ةدحاو ةمض وم قتارأ بجاولاراص أمني

 «)؛ -رخف ك؟»



 هيكل لاا دع هنا ماج نمو لافت هلق /

 هلثم الإ ىَرْجي الق ةّئيسلاب دو اتهام 0-1 ةئسحلاب اج ْى
_- 

 ٍِّ 0 7 َّ هر

 »٠<17« نوبلظب الا

 ىراعلا رفكت دولا“ 7 0

 نإ نأ لاعت لاك .اضب ا كارو ضع اودخأ 5 نم دارلا نأ (ىناثلا لوقلاوإ)

 نإ نودي رو ةلسروو هللا نورفكي نيدلا نا) اضيأ ,لاق وب( ضعبت نورفكت و باتكلا ضع

 (ضعبب رفكنو ضعبب نمؤن نولوقي و هلسرو هللا نيب اوةرفي
 تايبشلاو عدبلا لهأ مه , ةمالاهذه نم مهنيد اوقرف نيذلا نا : دهاجملاق «ثلاثلا لوقلاو إ)

 © دلل فارق رفش ال نأو ؛ هدحاو نييلسملا ةبك ن وكت :بدرأ, لع تملا ةنآلا:نمكازرللا نأ ملعاو

 ءآرب كنم مهو ءىرب مهنم تنأ : لوآلا : نالوق هيف (ءىثش ىف مهنم تسل) هلوقو عدبلا اوعدتبيالو

 مهيلع روصقم ليطابالا كلت ىلع مزاللا باقعلاو:مهههاذمو مهلاوقأ نع دسيعب كنا : هليوأتو

 سعأ الف « محلاتقب سوني ل نولوةي : ىدسلا لاق . ءىث ىف مه اتق نم تسلل : ىناثلاو . مهادعتي الو

 كلافلاب رماللا دووذ:ءىث ىف تقولا اذه ىف مهلاتق نم تسل ىنعملا نآآل ءاذيعب انهو. خسن مهلاتقب

 . خسنلا بجويال رخآ تقو ىف

 مث) كالهالاو لاصتسالاو ءراظنالاولاهمالاب لصتي امف ىأ (هللا ىلإ مرمأ امن لاق مث
 .ديعولا داره لاو (نولعفي اوناك امب متن

 «نوملظيال مثو ابلثمالإ ىزحيالف ةئيسلاب ءاجنمو اهلاثمأر شع هلف ةنسحلاب ءاج نمل ىلاعتهلرآ

 ::لئاس ةءآلا قف

 ديعب اذهو , كرشلا ىه ةئيسلاو « هللا الإ هلإ ال لوق ةنسحلا : مهضعب لاق «ىلوأآلا ةلأسا ا

 بسانم فصوللع بترم مكح هنأ لجل امإ وظفللاب اكسمت امإ مومعلا ىلع الوم نوكي نأ بجبن لب

 . ةلعلا مومعل معي نأ بجوف . فصولا كلذب اللعم كلا نوك ىضتقيف هل

 لثملاو « لثم عمج لاثمالاو رشع نم ءاملا تفذح : هللا همحر ىدحاولا لاق (ةيناثلا ةلأسملا )ل

 ابماقم اهتفص ىه ىتلا لاثمالا تميقأو تانسحلا تفذح مث ,احلاثمأ تانسح رشع ديرأ هنأ ركذم

 .نيونتلاو عفرلاب اهلاثمأ رشع أرق نم ةءارق اذه ىوقيو ؛ مالكلا ىف ريثك فوصوملا فذحو

 الف ريدقتلا اذه ىلعو « ةقيقحلا ىف ىلاعت هللا نم لضفت باوثلا نأ انبهذم (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 ةقحتسملا ةعفنملا وه باوثلا نأب لضفتلاو باوثلا نيب اوقرف مهف ةلزتءملا امأ « ةيآلا ىف لاكشإ



 / ةبالا« اعيش اوناكو مهيد اوقرف نيذلا نإ» ىلاعت هلوق

 53 هر عود رمل دما لو

 هللاَكإ مرت و مل يذل َنِإ

 2 22ه - 2 هرارعس يا

 «5١1»نولعفب 0 ام مهئيفشي مث

 اذه ىلع نآل , هتردق راثآ نم رثأ تايثإ ىلع هلمح نكي ال (كبر ىنأي وأ إو هلوق : ليق ناف

 ةنم كارلا نأ ىلع هلمح بجوف (كبر نايا لعل دان ىأ) "هلوم نع ]دمع ران 3: ريدقتلا

 . برلا نايتا

 كير ىنأت : لقو , ةجح ناوكي نلف : رافثلا تهدم ناخذ نأ دمتم كنار[

 ةرهاقلا تازجعملا وهو كبر تايآ ضعب ىنأي وأ « باذعلاب

 اوعمجأو ( لبق نمتنمآ نكت مل اهمناميا اسفن عفني الكب رتايآ ضعبىنأي موي ) ىلاعت لاق مث

 ةعاسلا مأ رك اذن انك :. لاق بزاع نب ءاربلا نع : ةماقلا تامالع تاناللا هذه تارا نا لح

 : لاق ةعاسلارك اذتن : انلق ؟ نورك اذتت ام :لاقف , لسو هيلع هللا لص هللا لوسر انيلع فرشأ ذإ

 برغملابافسخو:قرشملاب افسخو « ضرألا ةبادو « ناخدلا « تايأرشءابلبق اورت ىتح موقتال اهناد

 ؛ ىسع لوزنو٠ جوجأمو جوجأيو ؛امرغمنمسمشلا عولطو . لاجدلاو ؛برعلا ةريز< افسخو

 امامباىف تبسك و أ)هلوقو (اسفن) هلوقل ةفص (لبقنم تنمآ نكت مل) هلوقو «ندعنم جرخترانو

 نإوأ 4 هده اذإ ةعاسلا طارشأ نأ : ىنعملاو ؛ىلوألا ةفصلا ىلع ةفوطعم ةيناث ةفص (اريخ

 . كلذ لبق اريخ امنامبإىف تبسك امو « كلذلبق تنمآ اماسقن ناعاللا عفني ملف . اهدنع فيلكتلا

 . ديدهنو ديعو « نورظتنم انإ اورظتتا لقإ ىلاعت لاق َ

 مث هللا ىلا مثلمأ امنإ ءىث ىف مهنم تسل اعيش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا نإ إل ىلاعت هلوق

 نولعفي اوناكامب مهئبني
 دحاو قيقحتلا دنع نيتءارقلا ىنعمو (اوقرف) نوقابلاو فلالاب (اوقراف) ىناسكلاو ةزمح أرق

 «لاوقأ ةيآلا ىفو.:.ةقيقحلا ىف هقراف دقف ءاضعب. ركتأو نضع رقز هنأ دع هدد قرف ىذلا نإ

 ةكئالملا نودبعي مبضعب نيك رشملا ديري : سابع نبا لاق . للملا رئاس دارملا (لوآلا لوقلاإ)

 اذهف هللا دنع انؤاعفش ءالؤه : نولوةيو . مانصألا نودبعي مهضعبو ؛ هللا تانب مهنأ نومعزيو

 دوهيلا مه : ةداتقو دهام لاقو . ةلالضلا ىف ابازحأو اقرف ىأ « اعيش اوناكو مهنيد اوقرف ىنعم

 لهأ مثو ؛دوييلا كاذكو ءاضعب مهضعب رفكو . اقرف اوقرفت ىراصنلا نآل كلذو ؛ ىراصنلاو



 ةيالاءةكتالملا مهيتأت نأ الإ نورظني له» ىلاعت هلوق 8

 3 0 7 هم

 تابأ ضعب عل ىلإ أع وأ كبر ىناي وأ ةكئاللا , مهنا مناالإ نورَظ ََك ١ له

4 

 لبق ن م م تما نعت [(نانير ان ل عفن ,ا كبر تايآ 2 ب أب موكب

 1000 َنورظتنم 1 رظننا لق اريح ام ماس ىف تيَسك وأ

 اذه مناص ةدئافلا تفلتخا الف . القعو اعمم 5 38 ىده وهو |ععس 2 مف 1 نآرقلا : انلق

 نيدلا ىف ةمعن هنا ىأ (ةمحر) ىنعم نأ انيب دقو ء فطعلا

 « هللاتايا, بذك نم رفك ميظعت دارملاو (هلل كاناهسدك لظأ نفل ىلاعت لاق مك

 لالضاو قحلا نع عنم ىناثلاو ؛ لالض لوألا نآل « اهنع عنم اءانع ودك

 اورفك نيذلا) هلوقك وهو «باذعلا ءوس انتايآ نع نوفدصي نيذلا ىزجنسل ىلاعت لاق م

 0 قوف اباذع مهاندز هللا ليبس نع أودصو

 كبر تايآ ضعب ىنأي وأ كبر ىنأي وأ ةكئئالملا مههتأت نأ الإ نورظني له ىلاعت هلوق

 | ايراد اسك وازم م مآ ن ركن مل امنامإ اسفن عفني ال كبر تايأ ١ ضعب ىأي موي

 0 ا طف

 ءاتلاب م 89 نوقايلاو : هلثم لحتلا قو ءانل اب (مهيتأ "ا را

 نونمؤياال مهنأن يب و « ةلعللةحازاو « رذعلل ةلازا باتككلا لات اع اذنأ نب 1 لاكي هنأ ملعاو

 مههتأت نأ الإ نورظني له) لاقف ناميالا ىف مهوخد نع سأيلا بجوت الاوحأ حرشو ةتبلا
 (ماغلا نمللظ ىف هللا مهتأي نأ الإ نورظني له) ةرقبلا ةروس ىف هلوق ةبآلا هذه ريظنو (ةكئالملا

 اذإ الإ كب نونمؤي ال مهنأ : ةيآلا ريدقتو « ىننلا هانعم ماهفتسا لهو نورظنني نورظني ىنعمو

 تال ا رأيك 1 وأ كتل": نع ضاو" ةثالثلا رؤمالا هذللم دحأ منج
 6 5 ةماعلا

 هللا ىلع ةبيغلاو ءىجما زاوج ىلع لدي له 4( كبر ىتأي وأ )ل هلوق : لبق ناذ

 داقتعاو ءارافك اوناك مهو « مهنع ةياكح اذه نأ : لوألا : هوجو نه هنع باوجلا : انلق
 نيذلا نإ) هلوقو (مهناينب هللا ىأف) ىلاعت هلوق هريظنو . زاجم اذه نأ : ىناثلاو . ةجحب سيل رفاكلا

 لوقابمرقأو ؛ لاحم لاعت هللا ىلع ةييغلاو ءىجلا نأ ىلع ةعطاقلا لئالدلا مايق : ثلاثلاو (هللا نوذؤي
 (نيلفآلا بحأ ال) بك اوكلا ةدبع ىلع درلا ىف هيلع هللا تاولص ليلخلا



 0 ةيآل ا «انلبق نم نيتفئاط ىلع باتكلالزنأ امنا اولوقت نأ ىلاعتهلوق

 ا هناا كك نع لظأ نقف ةحارر ىلهر مكبر نم ة ةئيب ءاج دقف مهنم ىدهأ كل

 «نوفدصي اوناك,امب باذعلا ءوس انتايآ نع نوفدصي نيذلا ىزجنس

 تياثهنأك رابم ةنأب هفصو ةلياق و نآ_تلاوه |١1 نإ ك : «باتك اذهوإإ هلوق نأ ملعا

 عفنلاو ريخلا انيق ان) دا رآل وأ: نتنات سل تا ال

 رهاظ دارملاو هو عبت 32 لاق 2

 ىلع هتفلاخم اوقتاليق : لآوقأ ةثالث هفو ..اومحرت ىف م

 اومحرتلاوقتا : ليقو « هللا ةمحر ىوقتلاب ضرغلا نوكيلىأ ؛ اوحرتل اوقتا : ليقو « ةمحرلا ءاجر

 ىوقتلا لع ءازج

 هوجو هيفو «انلبق نم نيتفئاط ىلع باتكلا لزأ امنإ اولوقت نأ) ىلاعت لاق مث

 راجلا فذح مث ءاولوقت الئل هانلزنأ : ريدقتلاو :ءارفلاو ىتاسكلا لاق «لوالا هجولاإ

 الثل ىأ (,كب ديمت نأ ىساور) هلوقو (اولضت نأ ركل هللا نيبي) هلوةك « ىننلا فرحو

 رامضا نوزيجي الو اولوقت نأ ةهارك هانلزنأ : هانعم نييرصبلا لوق وهو (ىناثلا هجولاول

 هذه قيقحت انركذ دقو « كمرك أ ال نأ : ىنعم كمرك أ نأ تئج : لاقي نأ زوجي ال هناف «الد

 اننا ةزوس رخل 3 هلاك

 نأ اوقتاو : ليوأتلاو « اوقتاب ةقلعتم «ناد نوكي نأ زوحي : ءارفلا لاق (ثلاثلا هجولاوإل

 ناكل

 ةكم لهأ لوقي نأ ةهارك : ىنعملاو ؛ةكم لهأل باطخ (اولوقت نأ) هلوق «ىناثلا ثحبلا إل

 انك ناو « ىراصتااو دوهبلا مهو ءانلبق نم نيتفئاط ىلع ليجنالاو ةاروتا وهو ؛ باتكلا لزنا

 م6تساردنع انك هناو لصاآلاو . ةيفانلا نيبو اهنيب ةقرافلا ىه ماللاو « ةليقثلا نم ةففخلا ىه «نا»

 ةمايقلا موي اولوقي ال ىكدمح ىلع نآرقلا لازناب مهباع ةجحلا تابثإ تايآآلا هذه. دارملاو « نيلفاغل

 لازناب مهرذع هللا عطقف ءامهف امع نيلفاغ انكو 1 نم نيتفئاط ىلع الزنا ليجنالاو ةاروتلا نإ

 كاتم ناك مهماتك نآل : ىهام معن ال ىأ (نيلفاغل مهتسارد نع انك نإو) هلوقو 5 نآرقلا

 اروع دا - نأ ىف لواللرسفم , مهنمىدهأ انكل باتكلا انيلع لزنا انأ 3 ادلزقت فا[ عمر

 نآرقلا وهو (كبر نم ةنيب ؟ءاج دقف) لاقو ؛ اذهب مبجاجت>١ عطق ىلاعت نيب مث ؛كلذب اوجتحيو

 (ةمحرو ىدهو) لوسرلا هب ءاج امو

 ؟ ريركستلا ىف ةدئافلا اف  دحاو .ىدحلاو ةنيبلا : ليق ناف



 الا رثاشمرت مراته ل - 00

 0 نومحرت مكلعل اوقناو هوعبنات كرام رنا باتك اذهو

 00 ا ص ىلع ب باَتكلأ لرنأ ان اوُوَُت
 سس ا

 0 أ هرثو هَ 0

 دسقف مهم ىدهأ انكل بابك يع لأ 00 رآ «1ه» نيلفاغَل

 2 ياضلاو ألي" 6 م - سواك تل ا را كن دري ايدج "ننعم

 هللا تي َ ا ةمحر و ىدهو 5 ةنيب 0

 - هل

 «6١الر نوفدصيل

 110 1121112 0ك1ل] وأ املا : هايدقف ؛ ىسوم انيتآ انا دما لق'مث :اهزيدقت افانحاهف
 . ىتاوم انننأ ام

 ةمعنلاو ةماركلل امامت هانغم :لوألا : هوجو هيفف «نسحأ ىذلا ىلع امامت إل هلوق امأ

 (اونسحأ نيذلاىلع) هللا دبع ةءارق هيلع لديو « احلاص انسحم ناك سم لك ىلعىأ . نسحأ ىذلا لبيع
 هب سمأ ام لك ىفو « غيلبتلاب ةعاطلا نسحأ ىذلا دبعلا ىلع ةماركلاو ةمعنلل امامت دارملا : ىناثلاو

 2 هيف ردع اجا اذإ ءىثلا ىسحأا نق عئارشلاو ملعلا نم ىسوه نسح أ'ىذلا ىلع امامت : تلاثلاو

 نسحأ وه ىذلا ىلع ىأ (نسحأ ىذلا ىلع) رمعي نب ىحي أرقو « ميمنتلا هجو ىلع هملع ىلع ةدايز

 انيد نسحأ وه ىذلا ىلع :ةيآلا ريدقتو عفرلاب (ةضوعب ام الثم) أرق نم ةءارقك ادتبملا فذحب

 هلع نكي ام نسحأ لع الماك امات ىأ ءامامت باتكلا ىسوم انينآ : دارملا لاقي وأ « هاضرأو

 مث« هنسحأ ىلع باتككلا هل متأ : ىلكلا لوق ىنعم وهو نسحأ وه ىذلا هجولا ىلع ىأ؟ دضكلا

 لخدف نيدلاب صتخب ام هب داراو « ءىثث لك ليصفت وهو نددلا ىف معنلا نم ةاروتلا فام ىلاعت نيب

 اهنمخسن امالإ ماكحالاو ةلدآلا رئاسوءهعرشو.هنيد ٍلسو هيلع هللا لص انلوسر ةوبن ناب كلذ ىف

 مر ءاقلب مهلعل) ةمعنلا ىه ةمحرلاو « ةلالدلا وهو فورعم ىدهلاو (ةمحرو ىدهو) لاق كلذلو

 باقعو باو نم هب هللا مهدعو ام ءاَعل هب دارملاو ؛ مهبر ءإقلب اونمؤي ىكل أ ترد

 لول اعز اولوقتن 0 هوعبتاف كرابم هانلزنأ باتك اذهو ل ىلاعت هلوق
 باتكلا انيلع لزنأ انأ ول اولوقت وأ نيلفاغل مهتسارد نع انك نإو انلبق نم نيتفئاط ىلع باتكلا



 م ةيالا ءامامت باتتكلا ىسوم انيتآ مث »ىلاعتهلوق

 1 ما تطركأ اننا 2 3

 2 "ىلا 6" تارا سك هر تع هوا

 هرعت نول مَ مهلعل ةمحرو ىدهو

 ىضتقيالامجإ رك قيمت هب ىصوامنيمدقتملا نيتي آلا ىف نيب امل ىلاعت هنأ (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هنيبام لك هيف لخدف (|مقتسم ىطارص اذهنأو) لاقف هيف ةعيرشاارئاس لوخدو ؛ هيفمدقتام لوخد

 هتلج اوعبتاف « مقتسلا طارصلاو متوقلا جينملا وهو مالثسالا نيد" نم لمعو هيلع هللا لص لول
 هنأ ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نع دوعسم نيا نعو . تالالضلا ىف اوعقتف هنع اولدعتالو هليصفتو

 ىلعل.س هذه : لاق مث ء طوطخ هلامش نعو هنيمب نع طخ مث دشرلا ليبس اذه : لاقمت ءاطخ طخ

 نبا نعو (هوعبتاف اهقتسم ىطارص اذه نأو) ةيآلا هذه الت مث ؟ هيلا وعدي ناطيش اهنم ليبس لك

 نبك رت نمو هللا لخد نى لع نمءتتتلا عيمج نم ءىثش نهخسني مل تاكحم تايآلا هذه سابع

 (رراثلعلا لحد

 . تالالضلاو ىصاعملا (نوقتنت مكلعل) باتكلاب ىأ (هب كاصو مكلذإل لاق 2

 : لاقي نأ هنممزلي الو ءدحاو وهف اح ناكام لكنأ ىلع لدت ةيآلا هذه (ةعبارلا ةلأسملا))

 ءانشأ قل ا مو« الطاتا أو سام لك لاك ادحاو قلل نك ادق , قح ىرق ادععأو نان اق 511

 هأن ررقام نيِعَب | ريثك لطاب لك ن رك ن نأ مزليال نكلو ؛ لطاب ريثك لكنأب ركحلا بجيف ؛ ةريثك

 لولا ةسفلا ف

 يدهو ,ءىثش لكل اليصفتو: نسحأ ىذلا لع امام باكلا ىبوم اين أ مث) ىلاعت هلوق

 «نونمؤي ممر ءاقلب ميلعل ة ةمجدراو

 اهيغو تامرحلا ديدعت دعب دا ذإ مث : ريدقتلا : لوألا : هوجو هيف (انينآ مث) هلوق نأرلعا

 ىحامل ال كليا نع بحلا ريخأت «مث» ةملك تركذف « باتكلا ىسوم انيتآ انإ « ماكحاألا نم

 : ىناثلاو (مدآل اودجا ةكئالبلل انواع كانروص م مك انقلخ دقلو) ىلاعت هلوق هريظنو « ةعقاولا

 عئارشلا فالتخا بسحب اهفالتخاز وال فيلكتلا ةمدقتملا ةيآلا ىف ةروكذملا ةعستلا فيلاكتلا نأ

 ةبوتلا تناك ىتلا عئارشلا امأو.. ةمايقلامايق ىلإ فيلكتلا نامز لوأنم توبثلا ةبجاو ماكحأ ىهلإ

 : لاق اهركذ امل ىلاعت هنأ ةيآلا ريدقتف .« ةعستلا فيلاكتلا كلت دعب تئدح امنإ ىهف /اهباةصتخم

 نأ : كلاثثا . باتكحاا يسوم انيثآ كلذ دسعب مث ٠ ًائيدحو اميدق مدآ ىنباي هب مكاصو مكلذ

١ 



 هكا 0 11 فسم طارص اذه نأ وون ىاعت هلوث 2

 0/0 ه رك ع اكل ظ
 محب ٠ 20 رس وس

 ع" هذ ا هق ل سع 8 - ل ه2

 نعغ مكب َقرَمك لبسلا اوعبت الو هون 0 اديه ناو

 4 ات ع | فلا دف صرح اه ع 6

 »١١8« نوقتنت مكلعل هب ما اًضو مُكَلَذ د هاكفم

 مكلذ هليجنس نع مك, قرفتف لبسلا !وكتنت الو'هوغتتاف 13 نس اؤضيا ده نأوإ 0 هلوق

 «ن وقتت مكلعل هب رك اصو

 :” ائاسم ةلالا ف

 ىاسكلاو ةزمحأرقو نونلا نوكسو فلالاحتفب (اذه نأو) صاعنبا أرق (ىلوألا ةلأسملا)
 نأشلار يمض ءاملاو (ىطارص اذه هنإو) اهاصأف ماعز ةءارقامأ نونلا ديدشتو فلالارسكب (نإو)
 : سحدلا لاق . ففخت طرشلا اذه ىللعو ثيدخحلاو

 لعتنيو حب نم لكك لاه نأ اوملع دقدنلا فويسك ةيتف ىف

 ىنعمب (ىطارص اذهنأ) لتأو (مرحاهلتأ) ريدقتلاف (نإ) رسك امأو ؛ كلاه هنأ اوملع دق ىأ

 لتأ و ىتعي اهيلع لتأ عوقو م (نأ) حتف ءارفلا لاقف نأ تف امأو . فانئتسالا ىلع ليقو لوقأ
 نآثو (ب مك اصومكلذ) 0 اك و نال لاف (|مقتسم ىطارص اذه نأ) مكيلع

 (هوعبتاف) هلوق ىلع اهلمح هنأ هيويس لوق سايقف (نرأ) حتف نم . ىلعوبأ لاق . ىطارص اذه
 نال هيوبيس لاقو (ةدحاو دلال هذهنإو) هلوةك هوعبتاف اميقتسم ىطارص اذه نآل مقتل
 "ل دحاسلا نآللو ىنعملاو (ادحأ هّللأ عم اوعدت الف هلل دجاسملا نأو) هلوة ىف لاقو« , أ هع

 أرقو اهحتف هناف ساعنبا ريغ (ىطارص) نم ءايلا نوكس ىلع اوعمجأ ءارقلا 0 0
 تاغلاهاكو ةفاص داصلاب نوقابلاو ىازااو داصلا نيب ةزمحو نيسلاب (ىطارس) صاع نياوريث: 5
 (مبر طارص اذهو) هللا دبع فحصم ىفو (ىطارص اذهو) شعألا آر فافكلا كحاص لاق
 (كبر طارص اذهو) ىنأ فحصم ىفو



 ا
 ميعاد

 ىلو الأ ةكييبطلا

 ةعبط مزتلم نم بلطت

 1 5 4 - ١ ا 1

 همزتلملل ةظوفحم لمءاو عبطلا قوقح
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 ةبرذ لك ف اتلعح كلدكا د لاهل وق 1١7

 ه/١

 اا//

 اما/
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 الك

5 

 اكوا

 اك
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 ةيآلا «اهمرجم رباكأ
 نمون نأ أولاق ةيآمهتءاجاذإ و

 قل ]هر ىاوأ امهم إو حل

 حرش هيدابم نأ هللأدرب نفد

 ةيالا «(مالسالل هردص

 «امقتسمكبر طارصاذهو»

 ممر دنع مالا راد مهد

 رشعمأب اعيمج هرشح مويو»

 ةيآلا «نجلا

 نيملاظلا ضعب ىلون كلذك ود

 سك ار ا
 م اولا نا لا

 ةيآلا «مكتم لسر عكأي
 كلهم كبر نكي مل نأ كلذ»
 «ىرقلا

 «اولمع امن تاجرد لكلو»

 ةيآلا«ةمحرلاوذىغلا كبرو»

 «.كتن اكم للعاوامعأ موقاي لق»

 ةيآلا «لماع ىنإ

 5 ار ام هلل اولعجو»

 ةي.الا «ابيصن ماعن ألا و ثرحلا

 نم ريثكمل نيز كلذكو»

 ةيآلا «مهدال وأ لتق نيك رشملا

3 . 

 ثرحو ماعنأ هدف اولاقو»ىلاعتهلوق ع.لا/

07 

"55 . 

1 

"1 

51 

11117 
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 سروهفلا 5

 ةيآلا «رجح

 ماعنالا هذهن وطي قاماولاقو»

 ةيآلا «عانروك نإ ةصلاخ

 مدل وأ اولتق نيذلارسخ دقد»

 ةيالا مع ريغب ايفس

 تانج اغلا ىذلا وهو»

 ةيآلا «تاشورعم

 «اشرفو ةلومح ماعن لا نمو»

 تالا "نم جاوزأ ةنامتد

 ةيآلا «نينثا

 ءامرحىلاىح وأ مفدجأ ال لقد

 لك انمر>اوداهنيذلا لعود
 ةب الا «رفظ ىذ

 مكبر لقف كويذك نافد

 آلا «ةعسا وحر وذ

 ةنال] د تاني ل ودسد

 ةيالاءانكر شأام هللا

 نيذلا مكءادبش مه لقد

 «اذه مرح هللا نأ نودبشي

 مكبر مرحام لتأ اولاعت لقد

 ةيآلا «مكيلع

 ىنلايالإ ميتيلا لامأ ورقتالو»

 ةيآلا «نسحأ ىه



 هحفص

 5 ىزارلارخفلا ماماللريبكلار يسفتلا نم رشع كلاثلا جلا سرهف

 مك

/4 

525 

 الالاإ

 /١١1

 الار

117 

1 
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 ةيآلا ءابذك هللا

 ا” اعدارنا اوي

 «ةره.هلوأ انقلخ

 «ىونلاو بحلاقلاف هللا ند

 ليللا لعجو حابصالا قلافد

 ةيآلا ءانكحس

 موجنلا كل لعج ىذلا وهو»

 ديالا ءابا رد

 سهن نم مأشنأ ىذلا وهو»

 ةيآلا «ةدحأو

 ءام ءاسأ] ند لأى كلا ره ودل

 ةيآلا «هيانج رخأف

 «نجلا ءاكرش هلل اواعجو»

 ضرالاو تاومسلا عد

 ةيآلا «دلو هلل نوكي ىأ

 وه الإ هلإال معبر هللا كلذ»

 ةيآلا «ءىث لك قلاخ

 وهو راصبالا 0

 ةيآلا «راصبألا كردي

 نم عبر نم رئاصب مءاجدق»

 ةيآلا «هسفنلف رصبأ

 تايآلا فرضصن كلذكو»

 ةيآلا «تسرد اولوقيلو

 ,كبرنمكيلإ ىحوأ امعبتاد

 ةحفص

 نوعدي نيذلا اوبست الودىلاعتهلوق

 الكا

55 

 لاه١

 تمل ١

 8م١6

١6 

١/ 

 الدليل

2 

 ةيآلا هللا نود نم

 مهن امأدبج هللاب اومسقأو»

 «اهم ننمؤيل ةيآ مهتئاج نيل

 مراصيأو مهتدقأ باقنو»

 ةيآلا«ةرم لوأ هباونهؤي لاك
 ةكئالملا مهيلا انلزن اننأ ولو»

 ةيالا ءىوملا مبلكو

 اودعىن لكلانلعج كإذكو د

 «نجلاو سنالا نيطايش

 نذلا ةدئفأ هيلا ىغصتلو»

 ةيالا «ةرخآلاب نونم ْويال

 ةيآلا ءاكح ىغتباهللا ريغفأ»

 «الدعواقدصكب رةيلكت م و»

 ضراآلاف نمرثك أمطتناو»

 ةيالا هللا ليبس نع كولضي
 هيلع هللا مسارك ذا اولكفد

 «نينمؤم هتأيأب متتك نإ
 ملام اولكأت الأ كل امود

 «هيلع هللا مسا ركذي

 «هنطاب ومالا رهاظ اورذو»

 مساركذي لامع اواكأت الود

 «هيلع هللأ

 لا نا ناك رد

 ة5ل| ءاروتدل



 ةحفص

9 

 ان

1 

1 

 ا

 ل

58 

 ىزارلار خفاا مامالل ريبكلاريسفتلا نم رشع كلاثلا ءزجلا سرهف

 نونه نذلا كءاج اذإ و»ىلاعتهلوق

 ةيآلا «انتايآ

 تايآلا لصفن كاذخود

 ا عريس ممر
 واس اك ىدع نآرأ

 ةيالا «هب
 ةيالا «بيغلا حنافم هدنعو»

 ليللاب مافوتي ىذلا وهو»

 ةيالا«راهتلاب متحرجام لعب و
 هدابع قوف رهاقلا وهو»

 ةيآلا «(ةظفح يلع لسريو

 «قحلا هالومهتلاىلإاودرمث»

 تايلظ نم يجني نم لق»

 هلال محلل ىلا

 ثعبي نأ ىلع رداقلاوه لقد

 ةيآلا «اياذع مكيلع

 «قللا ره كمرة < بذكر

 نوضوخ نيذلاتيأراذإو»

 ةيآلا «انتابأ ىف

 نم نوقفني نيذلا لع امود
 هنالا ىث نم مهباسح

 مهيد اوذخما نيذلا رذو»

 ةيالا «اوملو اعل

 الام هللاَت ود نم اوعدن القد

 ةيآلا «انرضي الو انعفني

 هحفص

 تارا قاخ ىذلا وهو2»ىلاعتهلوق ا

 /٠,ه6

 هم

1 

1 

 ا

”/ 

325 

 /؟

 ةيآلا «قحلاب ضراآلاو

 «رزآ هيبآل يهاربإ لاق ذإو»

 مها نإ ىرب كلذدحر و

 ءايك وك ىأر ليللا هيلعنجاملف»

 لاق اغزانارمقلا ىأر احلفو

 ةآلا .نراذه

 رطفىذلل ىهجو تهجوىلإ»
 ةيآلا «ضراللاو تاومسلا

 ىف ىوجاحتا لاق هموقهجاحو

 ةيآالا «ناده دقو هللا

 «متكر شأ ام فاخأ افك ود

 ميهربا اهانينآ انتجح كلتود
 ةيآلا « هموق ىلع

 بوقعيو قا هل انيهوو»

 ةيآلا «انيده الك

 مهتايرذو مهئابآ نمو د
 ةيآلا «مهناوخاو

 باتكلا مانيتآنيذلاكئلوأد

 ةيآلا «ةوبنلاو مكحلاو

 مثادهفهتلا ىدهن.ذل!كئاوأ»

 ةيالا « هدتقا

 «هردق ق> هللا اوردق امو»

 ةلرام ءانلزتأ باتك !ذهوو

 ةيآلا «هيدينيب ىذلا قدصمو



 و,

 املا
 « © ا

 0 لذ 2-8

 ل ف يل



 ةيآلاءنوركذت ملعل هب ىاصو مكلذ» ىلاعتهلوق فرط

 او الينا لل ديل و رى رومأ كوالا ىف ةرؤكاذملا ةسزخا كفيل اكل, نال : ةانلق

 ركفلاو داهتجالا|نم اهيف دبال ؛ ةضماغ ةلفج ارا ومأك هيل! هذه هو رك لبا ةعز رازلا فالكل اغأر

 نايكلاو ادارفكأ قا (ناوركذت مكلعل) لاق ببسلا اذ-هلف : لادتعالا عضوم ىلع يف قي ىتح

 نآرقلا لكى لاذلا ديدشتب (نركذت) نوقابلاو فيفختلاب (تنوركذت) مصاع نع صفحو

 ىلاعت هلوق هلوأو « ريشع عبارلا ءزجلاىلاعت هللا ءاش فنإ هيليو «رشع ثلاثلا ءزبجلا مث

 هلاك ىلع هللا ناعأ . ماعنالا ةروس نم «|مقتسم ىطارص اذه نأوإل



 م ةءآلا «ابعسو الإ اسافن فلكتالد ىلاعت هلوق

 لكلا نك عل انللذو قيقحتلا اعبحي هنأ ناسنالا موتي نأ زوحي ناك امل هنا ملعاو

 ليكلا ءافيا ىف بجاولا ىأ (اهعسوالإ اسفن فلكنال) لاقف ديدشتلا اذه ليزي ام ىلاعت هللا هعبتأ

 اذإ ::ئضاقلا لاق, ..بججلاو:نيعفن قيمحتلا اكأ ١ كراز كلا افي ايان كسلا ( فل |[د

 هنأ مثوتي فيكف ؛ هل رودقم قييضتلا وه ام نأ عم فيفختلا اذه فلكملا ىلع ففخ دق ىلاعت ناك

 ؛ هنم هديريو ؛ هيف رفك-!|قلخي : اولاق لب ؟ هيلع هل ةردقال هنأ عم نامبالا رفاكلا فلكي ىلاعت

 وهف هنع هاني 00 هل ةبجوملا ةيعادلاو ء رفكلا كلذل ةبجوملا ةردقلا هيف قلختو « هيلع هب 5 7

 لييس ىلع نزولاو ليكلا ءافياوهو « دبعلا ىلع قييضتلاو ديدشتلا نمردقلا كلذ زوحي مل امل ىلاعت

 ؟ديدشتلاو قييضتلا اذه لثم دبعلا ىلع قيضي نأ زوحب فيكف  قيقحتلا
 عطقني ذئئيحو « ىعادلا ةلأسمورلعلا ةلأسمب عضوملا اذهفف هخويشو ىضاقلا ضراعن انأ معاو

 :قاورالو ءاور مزلكلا اذه 7

 ولو اولدعاف متلق اذإو) ىلاعت هلوق ؛ ةيآلا هذه ىف ةروكذملا فيلاكتلا نم «ثلاثلا عونلا إل

 ؛ ةناماللا ءادأ اف ىلاحت هللا تجرأ ىلا ةقلإ نومالا نم اضيأ اذذه .زآ ملعاو (ىبرقاذ ناك

 كلذك مالا سيلو ىضاقلا لاق « طقف ىهنلاو ضاألاو « طنتف ةدابشلا ءادأ :لع هولمح نورسفملاو

 لئالدلا ريرقتو نيدلا ىلإ ةوعدلا ىف ءرملا لوقيام هيف لخدبف . لوقلاب لصتيام لك هيف لخدي لب
 , ماهفآلا نم ةبيرق « ةداتعم ةموهفم ظافلأب ةدايزلاو وشحلا نع ًاصخلم ليلدلا ركذي نأب هيلع

 ةدايز ريغ نم لدعلا هجاو لع انقذو كلا ن2 ىولار فوردلا دا نورك نإ دف 0

 لجرلا اهركذي ىتلا تاياكحلا هيف لخديو ؛ بجاولا ردقلا نع ناصقنو ٠ شاحالاو ءاذبالاف

 نم امدؤي نأ بح هناف ؛ سانلا نع تالاسرلا غيلبت امهتلدج نمو ءاهنع صقني الو اهيف ديزيال ىتح

 نيبهيف ىوسي نأ بحب هنأ نيب ىلاعت هنإ مث «لوقلاب مكاحلا كح هيف لخديو « ناصقنالو ةدايزريغ

 .ديعبلاو بي رقلاب كلذ فلتخي ىلاعتهللا ناوضر بلط هنم دوصقملا ناك امل هنآل ؛ ديعبلاو بيرقلا

 روماألا تايفخنم اذهو.(اوفوأ هللادهعب و) ىلاعت هلوق فيلاكتلا هذه نم «عبارلا عونلاوإل

 املو ءايفخ ًاضيأ هثنحو هرب نوكيو « ايفخ فلحلا كلذ نوكبيف ؛ هسفن عم فاح دق لجرلا نال

 (نورا ذت ركلعل هب 0 ضو مكلذ) لاق ماسقأللا هذه ىلاعت ركذ

 ةيآلا هذه ةماخو (نولقعت مكلعل) هلوقب ىلوألا ةيآلا ةمتاخ لعجِنأىف ببسلا اف : ليق ناف

 (نوركذت نن ىكلعل) هلو



 هيلز« تملا نالزيملاو: ليكتلا اوف وأ ل «للاغت رق ع

 هه 12 د 01 ل

 ءلهر» نو كَل 0 ماع ل اننا

 مكاصو كلذ ازةرااهنلا دكت ىبرق اذ ناكولو اولدعاف متلق اذإو اهعسوالإ اسفن فلكتأآل طسقلاب

 (نوركذت مدلعل 4

 ةجاحال ةيلج ةرهاظرومأ ىهو . فيلاكتلا نم عاونأ ةسمخ ىلو الا ةبآلا ىفركذ ىلاعت هنا ملعا

 رومأ ىهو ٠ فيلاكتلا نم عاونأ ةعبرأ ةبآلا هذه ىف ىلاعت ركذ مث , داهتجالاو ركفلا ىلإ اهيف

 . داهتجالاو لمأتلاو ٠ ركفتلا ىلا اهرادقمب هتف رعم ىف لقاعلا ءرملا جاتحي ةيفخ

 ىتلاب الإ مهتيلا لام اوبرقتالو) هلوق ةيآلا هذه ىف ةروكذملا فيلاكتلا نم «لوآلا عونلاف)

 (هدشأ غلب ىح م م

 : ىتعملاو (ريخ محل حالصإ لق ىلاتيلا نع كن ولأسيو) ةرقبلا ةروس ىف لاق ىلاعت هنأ لعاو

 ناك نا مث هل ةطبغلا هوجو ةياعرو هب حبرلا ليصحت و هتيمنت ىف ىعسي نأبالإ منيل لام اوبرقثالو

 (نسحأ ىه ىتلابالإ) هلوقف ىلوأ ناكهنع زرتحاف اينغ ناكناو « فورعملاب ذخأ اجاتحم اريقف بقل

 (فورعملاب لكأيلف اريقف ناك نمو ففعتسيلف اينغ ناك نمو) هلوق ىنعمك هانعم

 اوعفداف هدشأ غلب اذاف ءهدشأ غلبي ىتح هلام اوظفحا ىنعملاف (هدشأ غلب ىتحإل هلوق امأو

 لاق . ةفرعملاو ةمكحلا لجرلا غلبم . دشألا : ثيللا لاق : هريسفتو دشألا ىنعم امأو . هلام هيلا

 دشاألا ةدحاو : مثيلا وبأ لاقو . دحاوب امل عمسأ ملو « سايقلا ىف دش اهدحاو . دشالا : ءارفلا

 اورسفو « ىوقلا لجرلا ديدشلاو « ةدالجلاو ةوقلا : ةدشلاو « ةمعن معنألا ةدح.او نأ اك ةدش

 لصفلا اذه ىف انيصقتسا دقو ؛ دشرلا هنم سنؤي نأ طرشب مالتحالاب ةيآلا هذه ىف دشالا غولب

 ”.اننلا هكا

 (طسقلاب نازيملاو ليكلا اوفوأو) ىلاعت هلوق «(ىناثلا عونلاو)

 هتيفوأو . فاو ليكو « فاو مثرد : لاقي . مو ىفو دقف ؛لامكلا مامب غلب ءىث لك نأ معا

 نزولا ىأ (نازيملاو) هلوقو ائيش هنم صقني ملو همتأ اذإ ليكلا ىفوأو : هتممتأ اذإ هتيفوو . هقح

 ”نامف لو حال لدعلاب ىأ -- هلوقو نازمملاب

 دل ايمو هياكل اين وتل نعوم ناويلل ل راها لقول

 اح دخل 0 ةيحاشض ةمار . ناصف + نودع ىلا ععذ .ا 0 هتلا أ : انلق

 . ةدايزلا بلط ريغ نم



 ف ةيالا « نسحأ ىه ىتلابالإ ميتيلا لام اوبر قتال و ىلاعتهلوق

 دع عم و ا ع 00
 ا 2 - نيس له ىب :لاالإ ميتيلا لام اويرقت الو

 ورق عا كا 0
 ناكوأو را و راسو خا فلكنال طسقلاب َناَريملاَو

 م ا

 اعلا قالمالا ا دس راخإ . دعا أل

 اوناك : سابع نبا لاق (نطبامو اهنم رهظام شحاوفلا اوبرقت الو) هلوق «عبارلا عونلاوإل

 نأ لوألاو ءارسو ةينالع انزلا رع هللا مهاهنف ء ارس كلذ نولعفيو « ةينالع انزلا نوهركي

 نال اهنطاب و اهرهاظ شء-اوفلا عيمج ىف همومع ىلع ىري لب ؛ نيعم عونب ىهنلا اذه صصخال

 نوكي ىنعملاو ظفللا مومع عمو اضيأ ماع ةشحاف هنوكوهو ىبنلا اذهل بجوملا ىنعملاو . ماع ظفللا

 اذإ ناسنالا نأ : ىهو ؛ ةقيقد (نطبامو اهنم رهظام) هلوق فو « ليلدلا فالخ ىلع صيصختلا

 لجل سيل اهنع هزارتحا نأ ىلع كلذ لد نطابلا ىف اهنع زرتح ملو رهاظلا ىف ةيصعملا نع زرتحا

 ةمذم ناك نم نآل ؛ لطاب كلذو «سانلا ةمذم نم فولا لجل نكلو «هتءاطو هللأ ةيدوع

 ارهاظ ةيصعملا كرت نمو . رفكلا نم هيلع ىخي هناف هوحنو هللا باقع نم اعقو مظعأ هدنع سانلا

 . هتيدوبع ىف ةبغرو هياذع نم افو>و ىلاعت هللا مآل امظعت ابك رت امما هنأ ىلع كلذ لد ءانطابو

 (قحلاب الإ هللا مرح ىتأا سفنلا اولتقتالو) هلوق /سماخلا عونلاوإ)ل
 نأ : اهعادحإ ني دتافل اك دل ةذرق) لاك ها ذلإ و ةلمج ىف لخاد اذه نأ ملعاو

 ىلاعت هنا : ةيناثلاو (لاكيمو لي ربج و هتكئالمو) هلوةك « ريخفت ملا لع كذلاب دارفالا

 لا ا اذه ان لس لا

 ردصي مرج اقح نوكي دق ةمرلا سفنلا لتق ىأ (قملاب الإ) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ثالث ىدحاب الإ ٍلسم “ىرما مد لحيالد مالسلا هيلع هلوق وهو هل قفاوم اضيأ ثيدحلاو . اهنم

 هلوقوهو « عبار ببس ىلعلد نآرقلاو «قحر يغب سفن لتقو «ناصحإ دعب انزو « ناميإ دعب رفك

 (اوبلصي وأ اولتقي نأ اداسف ضرالا ىف نوعسيو هلوسرو هللا نويراحي نيذلا ءازج امنإ) ىلاعت

 ىلاعتهنا مث ء لصفتمليلدبالا تبثيال هلحو ةمرحلا وه سفنلا لتق ىف لصالا نأ : لصاحلاو

 ماصوكلذ) لاقف ؛ لوبقلا بلقلا ىلا برةيىذلا ظفالاب هعبتأ ةسزلا ماسقالا هذهلاوحأ نيب امل

 هعبتأ مش ؛ لوبقلا ىلا برقأ فلكملا نوكيل كلذ لكو ؛ ةفأرلاو فطللا نم ةظفللا هذه ىف امل (هب

 . ايندلاو نيدلا ىف اهعفانمو ؛ فيلاكتلا هذه دئاوف اواقعت ىل ىأ (نولقعت مكلعل) هلرقب

 نازيملاو ليكلا اوفوأو هدشأ غلبي ىح نسحأ ىه ىتلابالإ مينيلا لام اوبرقتالور) ىلاعتهلوق

 «ام- رخف 0و



 ةيأآلا ,الا مباع مكيلع عبر مر مرحام ها بلدا كاع كاتو ا دن

 4 اوك مالم مكيلع مكبد مرحاملتأ :ةيآلاريدقت و « ىأ : ىنعمب ةزسفم (اوك رشتالنأ) هلوقف

 (اًبيَش هياوت رثتالر" ,هلوق وه مرحتلا كلذ ىأ

 نوكينأب جوف (اًئيش هاوكرشتالنأ) هلوق لع فوطه (اناسحإ ن.دلاولاب و) هلوقف : لاق ناف

 نيدلاولابناسحالان وكي نأمزليف (مكيلعمكبر مر>املتأ) هلوقل ًارسفم (اناس-]ن.دلاولاب و) هلوق

 ركام

 . امهيلا ةءاسالا مرح دقف ءامهيلا ناسحالا بجوأ امل :انلق

 اش هلاوك رشتاالزأ) هلؤق : اهل وأ: ةممخا رومأ ةدآلا هذهىف بج وأ ىلاعتدنأ مةيناثلا ةلأسملا)

 ةفئاطن آل كلذو ؛ هوجولا نسحأ ىلع ةروسلا هذه ىف نيكر شملا قرف حرش دق ىلاعت هنأ ملعاو

 لاق ذإ و) مهاربإ نع ةياكح هلوقب ةراشالامهيلإ و « ىلاعت هلل ءاكرش مانصاللا نولعحجي نيك رشملا نم

 ( نإ« لالخ ىف كدر ك)ورأ ىإ ةحلا] امانصأ نختتأ ىزا هكا مهاربإ

 مهاربإ نأ « مهنع هللا ىح نيذلا مهو كيك اريكتلا ةدنع نيك حلا نم 4( ة يناثلا ةفث او

 (نيلفآلا بحأال) هلوقب موق لطبأ مالسلا هيلع
 نولئاقلا مهو (نجل-ا ءاكرش هلل اولعج مهنأ) منع ىلاعت هللا ىح نذلا «ةثلاثلا ةفئاطلاو ١

 . نمرهأو نادزيب
 ءالؤه لاوقأ داسف ىلع لئالدلا ماقأو « تانبو نيب هلل اواعج نيذلا 4ةعبارلا ةفئاطلاو ١

 (اًئيش هب اوك رشت الأ) انهه لاق . فئاوطلا ءالؤه لوق داسف ليلدلاب نيب املف ؛ قرفلاو فئاوطلا

 اذ ىف انعاو (اناسحا نيدلاولابو).هلوق انهه اج وأ' ىلا ءايشالا" زم (ىناثلا عونلا ١

 رثؤملا نآل « نيدلاولا ةمعن اهولتي و «ىلاعت هللا ةمعن ناسنالا ىلع معنلاعاونأ مظعأ نال , فيلكتلا

 ةميظع ناسنالا ىلعامهمعن مث ؛ناوبآلا وه رهاظلا ىفو هناحبس هتلاوه ناسنالا دوجو ىف قيقحلا

 . رغصلا تقو ىف كالهلاو عايضلا نع ظفحلاو ةقفشلاو ةيبرتلا ةمعن ىهو

 ةياعر دعب بجوأف (ممايإو مكقزرن نحن قالمإ نم عدالوأ اولتقتالو) هلوق 4 ثلاثلا عونلا ١)

 رقفلا فو نم ىأ (قالمإ نم مدالوأ اولتقتالو) هلوقو دالوآلا قوقح ةياعر نيوبألا قوقح

 191 نعاىبأا هنم دارملاو (قالمإ هنمَخ اا اولتقتالو) هلوق ىف فوخلا ركذب حرص دقو

 نيبف « بلاغلا ببسلا وهو ؛ رقفلا فو مضل“ ةريغلل محلا ءايحأ تانبلا نونفدي اوناكذإ

 « دلولاو دلاولا قزرب الفكتم ناكاذإ ىلاعت هنآلل (مهايإو كقزرن نحن) هلوقب ةلعلا هذه داف ىلاعت

 .دلولا لاح ىف لوقلا كلذكف « هللا ىلع اهقزر ىف لاكتالاو سفنلا ةيقبت نيدلاولا لع بجو ايف

 قلمأو ؛ مزال اذبف ء رقتفا اذإ « قلم وهف , لجرلا قلمأ : لاقي . دعتمو مزال « قلمأ : رمش لاق



 سل ةيآلا هيلع عبر مر-املثأ اولاعت لقد ىلاعن هلوق
 هن 2 ه رو سس ه

 قتال ايش هب اوكرنت الأ يع ا ا

00 

 اور برت لو ماي 35-- نحت قالمإ نم مكدالوأ اول الو اناس

 ندللاب لإ هلل | َمْرَح - قل ل اثم رهط ام شحال

 >2 ر 6 هر 3000 5-2 هر

 0 دا 0 4 ب مك اَضَو مُكَلَذ

 . ملعأ هللاو . ءاكرش هل نولعجيف

 الو اناسحإ نيدلاولاب و ًائيش هب اوكرشت الأ مكيلع كبر مرح ام لتأ اولاعت لقإل ىلاعت هلوق
 اولتقت الو نطب امو اهتمرهظام شحاوفلا اوبرقت الورهايإو مقذر نحت قالمإ نم مدالوأ أولتم"

 «نولقعت مكلعل هب ىاصو كلذ قحلاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا

 نايبب ىلاعت هفدرأ : اذكو اذك انيلع مرح هللا نأرافكلا هلوقيام داسف نيب ال ىلاعت هنأ ملعا

 : لئاسم هيفو ؛ ةيآلا هذه ىف ةروكذملا ءايشألا ىهو ؛ مهيلع اهمرح ىتا ءايشالا

 نأ هلصأو « اماع راص ىذلا صاخلا نم «لاعت» فاشكلا بحاص لاق (ىلوآلا ةلأساا)

 ( يلع كبر مرح ام) هلوق ىف امو. مع 2 2 هنم لفسأ وه نمل لاع ناكم ىف ناك نم هلَوَقِب

 همرح ىذلا 1 : ريدقتلاو (لتأ) هلوقب بوصنم هنأ : لوآلا : ناهجو هبصان ىفو . بوصه
 . يلع مرحوتلا ءايشآلا 1 ا مرحب بوصنم هنأ : ىناثلاو ؛ يلع

 رحام) هلوق ىفهلمجأ ا ليصفتلاك (اناسحإ نيدلاولاب وأئيش هب اوكرشنال نأ) هلوق : ليق ناف

 . مرحمال ؛ بجاو نيدلاولاي ناسحالاو كرشلا كرت نآل « لطاب اذهو (مكيلع مكبر

 نإ كلدو. انعم اي - هل لبحت نأ بي نمسيدارلا»نأ لوألا ىو 2 تال

 ثسحب ايفاش انا 0 مكياع لأ د نعم (ركيلع مكبر مرحام لتأ) هلوقف' « انيعم أطوبضم انايبهنسب

 هلوقدنع عطقت 0 ىناثلاو « لئاز لاّوّسلات ريرغلا اذه لع, انس اع

 مالكا نأ وأ ؛ مالسلا ركيلع : لاقي اك (اوكرشتالنأ ركيلع) لاقف أدتبا مث (ركبر مرحام لتأ)
 د 2 17 هب اوكرشت الأ) لاقف أدتبا مك (ركيلع ركبر مرحام لتأ) هلوق دنع عطقتاو مح

 نأ نركت نأ ؛«كلانلا كاتبه هنزاركك رك الق مكيلع مكبد مرحام لتأ : ريدقتلاو « اوكر شت



 ةيآلاءاذهمرح هللا نأ نودبشي نيذلا كءادهش ملهلقد ىلاعت هلوق 2”

 ةما تاس مهرج

 ليصل هداك قم مرح هللا نأ َنودهشي يذلا مك مكءادهش مله لق
 9 210 2 2 © اد | [سح س هها-

 هر اذ ب 56 65 هنا  ساخ 6هرجس

 مهو ةرخآلاب َنوُنمْوي ال َنذلاَ 0 اب اوبّذك يذلا + اوهأ عبتت الو موعم

 هادم وه خا

 «١ة٠ر نودي مهرب

 هريس لس لسا

 الو مهعم دهشت الف اودهش ناف اذه مرح هللا نأ نودهشي نيذلا ك.ادهش ملهلق ) ىلاعت هلوق

 (نولدعي مممرب مهو ةرخآلاب نونمؤيال نيذلاو انتايآب اوبذك نيذلا ءاوهأ عبتت

 «ةتبلا دوهش ملوق ىلع رمل سيل هنأ نيب مهجح عاونأ عيمج رافكلا ىلع لطبأ امل ىلاعت هنأ معا

 : لئاسم ةيآلا ىو

 :لوالا :نالوقهيفو « ؟ءادهش اوتاه : ىنعملاو « ءىثلاىلإ ةوعدةلك (له) (ىلوألا ةلأسملا)

 نيذلا مءادهش مله لق) ىلاعت لاق . ىناآلاو ركذلاو «عمجاو نا:ثالاو دحاولا هيف ىوتسي هنأ

 ءاوبله : عمجللو ؛ ابله : نينثالل لاقي ةيناثلا ةغللاو (انيلإ لهمهناوع الن يائاقلاو) لاقو (نودهشي

 . حصفألوآلاو . نمله : عمجللو « امله : نيثاللو ؛ ىله : ةأرمللو

 «مل» اهيلا تمض «اه» اهنا هيوبيسو ليلخلا لاق : نالوقةماكلا هذه لصأىف <ةيناثل 1

 ةدئافلاو «ةدحاولا ةملكلاك اتلعجم“ ءوندىأ ؛ ةمل نالفل :لاقي . ندأ : 0 يي

 05 فا ةلادتسا ربك" امل هنأ الإ ؛ رماألا ىلع هلاقإ 0 لا ةفاطعتسا كمر 3 ّق

 مأ «له» اهلصأ : ءارفلا لاقو , كت لو ءرأ ملو . لبأ مل : كلوقك . فيفختلا ليبس ىلع فلآل

 دوصقملاو ؟ دصق له : ريدقتلاو ؟ دصقأ ىأ «مأ» انلوقبو « ماهفتسالا فرح «لم» 7

 ناك : لاقي نأ وهو ءرخآ هجو هيفو ءدصقأ : لوقت كنك , دصقلاب رهآلا ماهفتسالا اذه نم

 تناك «ىلاعت» ةملك نأ اك لكلا ىف عاش مث ؟ دصق ىأ مأ « ماعطلا ىف كل له : اولاق نا لصألا
 . تم محا هنمعم ةروصل هصوصخ

 ىلع مه دهاش ال نأ ربظيل نيرفاكلا نم ءادهشلا ةماقإ ءاعدتساب هبن ىلاعت هنأ (ةثلاثلا ةلأنملا)

 . ؟ءادهش | (ٍله) ىنعمو : هومرحام 0

 تعقو نإ هنأ ىلاعت نيب مث « نيبذاك مهنرك لفات ممم دهشت الفا 3 نافل لاق مْ

 مهنأب كلذ حيبقت ىف داز مث « مهءاوهأ عبتي ال نأ هيبن رمأف ء ىوملا عابتا نعف ةداهشلا كلت عهنم

 07 نولدعي مهنأب مهحيبقت ىف دازو « روشنلاو ثعبلا نوركني نم اوناكو « ةرخآلاب نونمؤيال



 "8 1 ةيآلا ءاتكرشأ امهللاءاماولا ا زكرشأ جدلا كفعسو أ لاعتاةلاوق

 ىلعةردق رفكلا ىلع ةردقلا تناكناو لاحم لاخلا ةئيشمو لاحم كلذو « لعفلا لع ةردق ريغ نم

 . ةحجرلا ةيعادلا لوصحىلع نيفرطلا دحأ ناحجرفقوت نامالا

 امهعومجبو ؛ ةردقلا عم ةحجرملا ةيعادلا تلصح دقف ةيعادلا كلت قاخ ىلاعت هنأ : انلق ناف

 لعف هنم عنتما لصحت مل اذاو . لصحت مل ةيعادلا كلن نأ انملع لعما لصح مل ثيف « لعفلل بجوم

 نأ تيثف ) ع لاحم لاوملا ةدارإ نال « هئم هللأ هدد رب أ عنتما ( هنم كلذ عنتما اذإو 5 ناهيألا

 هيلعلدي هانررق ىذلاىلقعلا ناهربااو « رفاكلا نم نا« الا دارأ ام ىلاعت هنأ ىلع لد نآرقلا رهاظ

 اذه : لوقنف ءاجلالا ةئيش ىلع ةيآلا هذه لمحت : هلوق امأو ؛هوجولا لكن م محلوق لطبف ؛ اضيأ

 ماقولامأ « مالكلا اذهرهاظ ىلع لما عانتما ىلقعلا ناهربلاب تبثول هيلإ ريصملا نسحي امنإ ليوألا

 اذه : لوقن مث ؟ هيلا راصي فيكف « رهاظلا اذه هياع لداه الإ سيل قحلا نأ ىلع ىلقعلا ناهربلا

 ءاشول :ريدقتلا : لون نحنف ؛ رامضإنم هيف دبال مالكلا اذه نأ : لوألا : هوجو نم لطاب ليلدلا

 مراضاف . ىادمل ءاجلالا ليبس ىلع ةيادملا ءاش ول : ريدسقتلا نولوقت متنأو . ماده ةيادملا

 ناميالاو: ىراتخالا نامالا رثاكلا ف دي, لات هلأ نانا و مكلوق ناكف 0

 نع ازجاع ىلاعت هنوك مزاي ريدقتلا اذه ىلعو « رايتخالاب لصاحلا ناميالا ريغ ءاجلالاب لصاحلا

 لولا ناكف « هليصحت ىلع ةتبلا ردقيال هنأو ؛ ىرايتخالا نامبالا وه هدارم نآل ؛ هدارم ليصحت

 ناميالا نيبو « رايتخالاب لصاحلان امبالا نيب قرفلا لع فوقوممالكلااذهنأ : ثلاثلا . امزال زجعلاب

 : ةمزاج ةيعادل وصح دنع الإ هلوصح مذتمب هناف « رايتخالاب لصاحلان اميالا امأ . ءاجلالاب لصاحلا

 اهلع لعفلا بتر تيج ثيح نوكت نأ امإ ,لعفلا ل وصح الع ترتي ىلا ةيعادلا ناف . ةءزال ةدارإو

 ءاجلالاب ةلصاحلا ةيعادلا نيبو اهنيب قبال ذئئيحو ؛ ةيرورضلا ةيعادلا ىهف بجو ناذ , بحبال وأ

 لعفلا كلذ ةرات ضرفنلف ؛ اهنع لعفاا فلخت نكمي ذئنيخ . اهيلع لعفلا بترت بحب مل نإو . قرف

 ..دئاز سحر نوكي. نأو.دبال رخآلا نعانتسولا د] زامل تفلح ع هزار ل

 اذه مامضنا دنع مث , فلخ اذهو « كلذك هانضرف دقو . ةيعادلا مامت ناك ام كلذ لبق لصاحلاف

 مزلو دئاز ديق ىلإ رقتفا بحي مل نإو ؛ قرف ةيرورضلا نيبو هندب قبب ل لعفا بجو نإ دئازلا ديقلا

 . لوصح هل قسال ثحبااو قيقحتلا دنع هنأ الإ ؛ اريتعم رهاظلا ف ناك نإو



 ةبآلا انك أهلنا ءاكؤللو 5 ر نذلا لوقيسو كات هلوق اضل

 نأ لع.اهلمحا اكل. ةءارقلا ذه ةح انيلس : ىناثلا :”كارملا لمعدات ارقلا هذه ليقت ال نأ

 نالطب و ءايبنالا ةوبن طوةسدابعلا لاعفأ لك ىيرلاعت هللا ةئيشم توب ند مزلي هنأ ىف اويذك موقلا

 انتاعأ ىذلا هلل دملاو « ةتبلا كسمت ةيآلا هذهب ةلزتعملل قبي مل هجولا اذه ىلع هانلمح اذإل ؛ مهتوعد

 تاتا كل ليف نسا انا نزلو اررام مان ك6 امرك نر اذهاوعزةب ىقلا ةدهملا: ذهب ع جورخلا ىلع

 أرقي امأ هليو هيلع تيتأ مهنم دحأ تيبلا ىف ناك نإ لاقف «ردقال : لوي نميف لوقت ام هرصإ

 لوأ : سابع نبا لاقو (مهراثآو اومدق ام بتكنو ىنوملا ىحن نحن انإ . ردقب هانقلخ ءىث لكانإ)

 رام لاب | مايق ىلإ نوكي امب ىرخ يود راع لاق « ملقلا هللا قلخ ام

 ة ىلا كاع ورع 0 نوذكملا»

 زوج الف « و لأ رمضملا ىلع رهاظلا فطع نأ هيوبيس معز ( ” ةيناثلا ةلأسملا | 2

 « فيعض رمضملاو « عرف فوطعملاو . لصأ هيلع فوطعملا نآل كلذو ءديزو تق : لاق نأ

 .زوج ال «فيعضلل اعرذىوقلا لعجو « ىوق رهظملاو

 ريمضلا ,ديك أت بجو « تايثالا:بئاج ىف :مالكلا ءاج نإ: لوةنف لصأللا اذه تفرع اذإ

 .ديز الو تق ام تلق نلا بناج ىف ءاج ناو ؛ ديزو انأ تق : لوقنف

 ىلع (انؤابآ الو) هلو فطعف (انؤابآ الو انكرشأ ١! هللا ءاش ول) هلوق 1 انه كاذإ

 عماجف لاق . فطعلا اذه نسح مرج الفال ةملك منيب للخت هنأ أ الإ (انكرشأ ام) هلوق ىف ريمضلا

 للك ىح ريمضلا ةدك ىلا هظفللا نعإ ارحاتم|نؤكي نأ كح فطعلا فرج نإ. ::قاهتفصإإلا

 اذإ لصحي امنإ دوصقملا اذهو ,« فيعضلا ىلع ىوقلا فطع نه روكذملا روذحلا عفدنيو فطعلا

 فرح انههامأ . فطعلا فرح ىلعةمدقم (ال) ةملك ن وكت ى> (انؤابآ الو نحن انكر شأ ام) انلق

 روك دملا روذحملا دوءي ذئنيحو(ال) ةملك ىلع مدقم فطعلا

 « كانه لعف رامضإ ابجوم كلذ ناك (انؤابآ ) هلو ىلع تلخدأ امل (ال) ةملك نأ : باوجلاف

 كلذو « مهنم ردصي لعف ىلإ ىنلا اذه فرص بحب لب لاحم ءابآلا تاوذ ىلإ ىننلا فرص نأ

 ال1 كاك شل انزل دعتلإا انها العبو ءءان وابا كربأ الاوز انك تقام ا ىيدقتلا .ناكف 4 كا رقالا وم

 (نيعمجأ كادهل ءاشولف) هلوقب ىلاعت هللا ةئيشمب لكلا محلوق ىلع انباهصأ جتحا ثلاث ةلًأسملا)

 « مجده نأ ءاش ام ىلاعت هنأ ىلع اذه لدف « هريغ ءافتنال ءىثلا ءافتنا ديفت ةغللا ىف «ولد ةملكف

 ىلع ةردقنكت مل نا رفكلا ىلع رفاكلا ةردق نأ « ىلةعلا ليلدلا بسحب هريرقتو . اضيأ ماده امو

 لعفلا ءامشدقف , هنم نامبالا ءاشولف « نامبالا يلع هردقأ ام ريدقتلا اذه ىلع ىلاعت هتلاف : نامالا



 "1 ةالااض أم هللأ ا اه | ا نيذلا لودسو ىلاعت هلوق

 نامألا ىلع مبلمح ىلع ارداق نكأ ل اذإ' مزاي امنإ فعضلاو زجعلا نأب : هنع ىلاعت باجأف

 (نيعمجأ كاد ءاش ولو) هلوق نم دارملا وهو كلذولع رداق انأو « ءاجلالاورهقلا ليبسلع ةعاطلاو

 ةيولطملا كلا لطبي كلذ نآل ؛ءاجلالاو رهقلا ليبس ىلع ةعاطلاو ناميالا ىلع كلمحأ ال ىنأ الإ

 هناف : هللا ةئيشم فالخ ىلع لمعب انيتأ ول انأ نم هنولوةي ىذلا نأ نايبلا اذهب تبثف « فيلكتلا نم

 ةازتكملا كلب كذب نأ 0ك امىصقأ اذهف . لطاب مالك « افيعض ازجاع ىلاعت ةنراك ادم مزلي

 . ةيآلأ هذهم

 لذت :اهرخآ لإ اك وأ نق ةرونلا ةانها لأ انيانا كرها نأ كالا اذه فكل كل

 ضار ترجف دعاس عااد الا نر 0 انقر ءامنموانردةك
 . ةعطاقلا ةيلقعلا لئالدلاب ةدكؤم ةيوق

 ىلاعت هللا باتك ىف حيرصلا ضقانتلا عقولءمركذ ام ةيآلا هذه نم دارملا ناكولفءاذه تبثث اذاو

 .هيف نعطلا عاونأ مظعأب جوي هناف

 هبيقع ركذ مث (اذكرشأ ام هللا ءاش ول) اولاقمهنأ موقلانع ىكح ىلاعت هنا : لوقنف اذه تبث اذإ

 ىلاعت هلا ةئيشمب لكلا ناك امل اولاق مولا نأ ىلع لدي اذهف (مهلبق نم نيذلا بذك كلذك )

 ىلاعت هنا مث . ةلطاب مهتلاسرو مهتوبن و: ةلطاب ءايبناألا ىوعد تناكف « اثبع فيلكتلا ناك« هريدقتو

 ؛ ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي هلإ هناأل كلذو « لطاب ةوبنلا لاطبإ ىف قيرطلا اذهب كسلا نأ"نت

 ءاينالا هيلاثعيبف اذه عمو « رفاكلا نم رفكلا ءاشي ىلاعت وهف « هلعف ىف دحال هيلع ضارتعا الو

 . عنتم ريغ ةدارالا فالخ ىلع مالا دوروو ؛نامالاب هرمأيو

 ءايبنالا ةوبن لاظيإ ىف ىلاعت هللا ةئيشع نوكسمتي معأز رافكلا نع ىح ىلاغت هنأ : لصاخلاف

 روماألا لك ىف هلل ةئيشملا توبث نم مزلي ال هناف « لطاب دساف لالدتسالا اذه نأ نيب لاعق هنا 3

 ىتلا هوجولا عيمجو « ةيلكلاب لالدتسالا اذه طقس طقف قيرطلا اذه ىلعو ؛ ءايينالا ةوعد عفد

 نوكيف « ءايبنألا ةوعد عفد ىلع هلل ةئيشملا توبثب ككسم ىلإ دئاع نيجهتلاو حيبقتلا ىف اهومتركذ

 . لطاب ةئيشملاب لوقلا نأ ىلع لدي ام ةتبلا هيف سيلو ؛ لطاب لالدتسالا اذه نأ : لصاحلا

 اذا قتلا تانك كلردكز لافت ةلوقلنأ 35مل ميقتسي امنإ رذعلا اذه : اولاق ناف

 هذه ةح عنم : انأ : لولا . ناهجو هيف لوقنف ةيلكلاب رذعلا اذه طقسي هناف « فيفختلاب هانأرق

 هذه تناكولف :انلوق ىلع لدت اهرخآ ىلإ اطوأ نم ةروسلا هذه:نأ انيي.انأ هيلع ليلدلاو « ةءارقلا

 ضقانتلا اذه عفدنيو ؛ ىلاعت هلل اي نآرقلاجرخلو « ضقانتاا عقول ؛ مطوق ىلع ةلاد ةبآلا



 ةيالا كفك نإ كا اق انا اوك رشأ قيذلا ل وتقيسا# لاجتهلوق م

 رافكلا لكل نيعتم قيرط اذهف « هنم ىنعنمب لف ؛ ىلاعت هللا هئيشمب لصح امإ ؛ رفكلا نم هيلع انأ

 اذهىلع ةيآلا انلمح اذاف  مهسفنأ نع مهتوعد عفدفو « ءايبناألا بيذكت ىف نيرخأتملاو نيمدقتملا

 ىلع الاد نيتءارقلا عو#ب ريصي و فيفختلاب ةءارقلل ةدككحؤم ديدشتلاب ةءارقلا تزواص هجولا

 . ةريجما لوق لاطيإ

 مهنأ ىلع لدي كلذو (انسأب اوقاذ ىتح) ىلاعت هلوق انلوق ىلع ةبآلا ةلالد ىف (ثلاثلا هجولا)
 ١ . بهذملا اذه ىلإ مهباهذ ىف ىلاعت هّللا نم ديعولا اومجوتسا

 ىلع ماهفتسا هنأ كشالو (انل هوجرختف لع نم مكدنع له لق) ىلاعت هلوق 4« عبارلا هجولا)

 ىلع لدياذهو ؛ ةجح الو مع هب مط سيل لوقلا اذه نيائاعلا نأ ىلع لدي كلذو «راكنالا ليبس

 . املع هب لوقا ناك اقح ناكام لكن آل « بهذملا اذه داسف

 نظاانإ) تايآلارئاسف لاقىلاعت هنأ عم (نظلاالإ نوعبقينإ) ىلاعت هلوق 4 سماخلا هجولا ١

 (ائيش و نع

 ,بذكلا عاونأ حبقأ صرالاو (نوصرخ الإ مث نإو) ىلاعت هلوق «سداسلا هجولاوإل

 (نوصارخلا لتق) ىلاعت لاق ًاضيأو
 ةوعد عفد ىف اوجتحا مهنأ : هريرقتو (ةغلابلا ةجحلا هللف لق) ىلاعت هلوق «عباسلا هجولاوإل

 ؛«كلذ انم هللا ءاش اذإو . ىلاعت هللا ةئيشمب وهف لصحام لك: اولاق نأب مهسسفنأ ىلع لسرلاو ءايبنآلا

 اضل انوا ل لم ر انك نان را كيكفا هك رت نع 87 باع انك اذإ و دكر انتكك كفيكف

 لق) ىلاعت لاقف : ءايبنالا ىلع رافكلا ةج- وه اذهف ؟ ىلاعت هللا ةئيشم فالخ ىلع لعفب ىتأن نأ
 : نيهجو نم كلذو (ةغلابلا ةجحلا هّللذ

 اروع عماش ًاناذآو « ةفأو ًامايفآو# ةلماكال وقع مك اطعأ لاك هنأ «لوآلا هجولأ 2

 ىلإ متبهذ متتش ناف ٠ مكنع ةيلكلاب عناوملاو راذعالا لازأإو ؛ رعلاو ريكا لغ م ردة زور هيض

 توبا ةمواعم ةنكملاو ةردقلا ةذهو :؛ تاركنملاو ىضاغملا لمع ىلا مث هش نإو . تاريخلا لمع

 ناككلذك رمألاناكاذإ و ؛ ةرورضلاب ًاضيأ توبثلا مولعم قئاوعلاو هلأ ولا لوو قراورضلاب

 هللا ىلع مكل سيل هنأ انركذ امب تبثف ةلطاب ىوعد ةعاطلاو ناميالازع نوزجاع ركنأ مك زاعدا

 : مكيلع ةغلابلا ةجحلا هلل لب ! ةغلا, ةجح

 انكل , ىلاعت هللا ةئيشم فالخ ىلع ةعقاو انلاعفأ تناكول : نولوقت مكنأ (ىاثلا هجولاو ١

 كلل و . ًاكمح اج ادن وك بجاوي كلذ و 4هتفلاخو هتداضم لت لعفلاب انيتأ وأ ةانرهقزوةللاانبلغ دق
 ءءانجلا ديرك



 322 دعا اوكرشأن ذلا قوفلشو لاطت هلو

 05 2 هوك ماضإاع. اذد هك مدع مارك عل لا حا هر 8 ا ا را ال ا

 نم انمرحالو انوابأ الو اك 6 هلأ إلا اكرا نيذلا لوةيس

 مس رعر هزش 2000222 يث م يا 63 ه2 ل 00153 ل ل 7 ا هل

 لع نم دنع هه لذ انسان ا وفاذ نق مهابق 7 ,« نيذلا تدل

 3-1 رع 7 ب 2 6 3 سمر ذا 16021

 هن 11 ا رص لإ متنأ ل و زل لإ نوما نإ انل هوجرختف
 رت

 را يرو

 24 نيم هكدا اشو هلال ةجحلا

 كلانك لت نعلم ركل ر ا ذاارال 1801 ام هتلا ءاش ول اوكرشأ نيذلا لوةيس ل ىلاعتهلوق

 نظلا الإ وعش نإ 9 هوج رختف مع نم دنع له لق 1 اوقاذ 7-5 مهلبق نم نيذلا فدك

 (نيعمجأ 0 ادم ءاشولف ةغلابلا ةجحلا هلف لق نودرخت الإ متتأ نإو

 ؛ ليلد الو ةجحريغب هللا نيدف مك1لا ىلع مهمادقإ ةيلهاجلا لهأ نع: ىح اكل قاعت هنأ معا

 انعنلرفكتناال نأ انم هللا ءاشول : نولوةيف ٠ تايرفكلانم هيلع نومدقيام لكف مهرذع مهنع ىح

 رت انم عنتما انم كلذ هللا دارأ اذاف كلذل ديم هنأ تبث ؛ هنع انعنم مل ثيحو . رفكلا اذه نع

 : لكاس ةيالا فو؛ هيف نيروذعم انكف

 تانئاكلا ةدارإ ةلأسهىف مهوقىلع لدت ةيآلا هذهنأ اومعز ةلزتعملانألعا (ىلوألا ةلأسملا)

 : ةييلارأ ةعمس نم

 لأ اع ول ٍ موق وهو ةربجا لوق حيررص رافكلا نع 3 لاذع هنأ «لوألا هجولاف

 اذه بج وو 2 حييبقتلا ومذلا ضرعم ىف لوقلا اذهمهنع قى انا 2 كرشنم كوشن نأ انه

 : الطاب امومذم بهذملا

 ةءارقلا امأ . ليقثتلابو فيفختلاب نانءارق هيفو (بذك ) لاق ىلاعت هنأ (قاثلا هجولاوإل

 ىف ةربجلا هلوقت ىذلا نأ ىلع لدي كلذو ؛ لوقلا كلذ ىف اوبذك دق مهنأب حيرصت ىهف فضختلاب

 مهنأ ببسبمذلا اوبجوتسا موقلانأ ىلع اهلمح نكمي الف ؛ ديدشتلاب ةءارقلا امأو . بذك ةلأسملاهذه

 ةدازع !هنلع لدي ىدلا كلا اند ئكللا اذه ناكل هلع هيآلا المح ول نال ؛« يفاذملا زكا دك
 لوظخد بجو»كلذو 4 ىرخاللا ةءارقلل ا نيتءارقلا ىدحإ ربصت كئلمحو 2 فيفختلاب (بذك)

 اين بذك نم لك نأ هنم دارملا نأ ىلع هلمح بجو كلذ لطب اذإو . ىلاحت هللا مالك ىف ضقانتلا

 ىذلا اذهف « ىلاعت هللا ةئيشمب لكلا لوقيهنأل « قيرطلا اذبم هيذك هناف « مدقتملا نامزلاىف ءايبنألا نم

 («)م رخف عود



 ةيآلا«ةعسأو ةمحر وذ مكبر لقف كوبذك ناف» ىلاعت هلو ه1

 محللاب قصتلملا نيمسلا ضيبألا محللا الإ محش بنجلاو ربظلا لع سيل لوقأو ء امنوطب لخاد نم
 فلحول : ريدقتلا اذهب و ٠ محشلاب ممسم قصتلملا نيمسلا محللا كلذف : ريدقتلا اذه ىلع رمحألا

 . نيمسلا محللا كلذ لكأب ثنحي نأ بجو « محشلا لكأي ال
 اهتدحاو ؛ نيراصملاو رءابملاىهو : ىدحاولالاق (اياوخلاوأ) ىلاعتهلوق «ىناثلا ءانثتسالاو)إ

 لاقو,: ةاثلا نطي ىف ىتلا ةراودلا ىهو « ةيواحلا وأ ةيوملاىه : ىبارعالا نبا لاق : ةيوحو ةيواج

 .اياورو ةياور لثم ءاياوحو ةيواح لاقي : تيكسلا نا

 . ةمرحم ريغ نيراصملاو رعابملاب ةقصتلملا موحشلا نأ دارملاف : اذه تفرع اذإ

 نيرسفملاعيمج لوقفف . ةيلالا محشدنإ : اولاق (مظعب طاتخا امو) هلوق « ثلاثلا ءانثتسالاو ١

 طاتخا هنإ :لوقي . نيينذالاو نينيعلا فو . سأرلاو بنجلاو مئاقلاف محش لك : حرج نبا لاقو

 . ةيلكلا محشو برثا وه مهلع هللا همرح ىذلا محشلاف : ريدقتلا اذه ىلعو ؛ محل لالح وهف مظعب

 هنمىتثتسملا ىلع لب « ىتثتسملا ىلع فوطعم ريغ (اياوحلا وأ) هلوق نأ ةيآلا ىف (ىناثلا لوقلاإ)

 مرحريغ هناف امهروهظ تامحامالإ مظعب طلتخااموأ اياولا وأ امهمو>ش مهبلعتمرح : ريدقتلاو

 لكىنعملاو (اروفك وأ ام آ مهنم عطت الو) ىلاعت هلوقىف امو خدك «وأ» ةبلك تلخدو : اولاق

 . اذهو اذه مهلع انمر> ىنعملا انهه اذكف ء اذه صعاو اذه صعاف « ىصعي نأ لهأ .الؤه

 ىلع ءازج ميرحتلا اذهب مانصصخ امنإ انأ : ىنعملاو (مهغبي مثانيزج كلذإل ىلاعت لاق مث

 ىلاعت هلوق هريظنو « لطابلاب سانلا لاومأ مهلك أو ءابرلا مذخأو « ءايبنالا مبلتق وهو ٠ مهغب

 ( م 58 تابيط مهلع مر اوداه نيذلا نم مظبف)

 اذهب مبصيصخت نع رابخالا ىفو مهغب نع نع رابخالا ف ىأ («نوقداصل انإو + ىلاعت لاق مث

 0 مهنع ردص ماج ىلع ةنودع نوكأ 3 زوال ميرحتلا سفن : ىضاقلا لاق . مرعب ببسب مج ر حتا

 ءازج فيلكتلا نوكي نأ ز+ مف 5 ناسحإ باوثلل ضيرعتلاو » باوثلل ضن رعل فيلكتلا نال

 : مدقتملا مرجلا لع

 نأ ًاضيأ نكميو : باوثلا قاقحتسا ديزمل نوكي نأ نكمي عافتنالا نم عملا نأ : باوجلاف

 ٠ دعبتسم ريغ امهنم دحاولكو ؛ مدقتملا مرجلل نوكي

 غيلبت ىف كوبذكو ؛ ةلاسرلاو ةوبنلا ءاعدا ىف كوبذك نإ ىنعي «كوبذك نافل ىلاعت لاق مث

 هباذع ىأ (هسأب دريالو) ةبوقعلاب كيلع لجعيال كلذلف (ةعساو ةمحروذ مكبر لقف) ماكحألا هذه

 : لعأ هللاو . لوقت امف كوبذك نيذلاىنعي (نيمرجما موقاانع) تقولا ءاجاذإ



 اكسس ةيالا عرفا د زريق دا داس 0 دو

 ىلاعت هنا: لوالا : ناعوت نهر قرانا نقف رش تا اشأ دوهيلا ىلع مرح هنا ىلاعت نيب مث

 . ثحابم هيفو . رفظ ىذ لك مهلع مرح
 نو 0-0 رفظو اهالعأوهو ؛ءافلا مضي رفظ تاغل رفظلاىف : ىدحاولا لاق «لوالا ثحبلا]إ

 لاهسلا نأ ةءارق ىهاو' امه ركب نفظ و نسحلا ةءارق لهو ءافلا ناوككتلو ءاظلاا ديكو رفظاو ا كءانلا

 دووملا ىلع ىلاعت هللا همرح ىذلا رفظ ىذ لكىف اوفلتخا : ىدحاولا لاق 00 ثحبلا إل

 اوه ةمامعتلاو نبخلا هلأ: تيابعنتا نعئركلا ةارار' فو . طقفليالا هلآ: ساع تانغ

 لاقمُ . باودلا نه رفاح ىذلكو ريطلا نم بلخم ىذ لكدهنا : سم نب هللادبع : ها لرد

 ىلع رفظلا لمحاما لوقأو . ةراعتسالا ىلع ارفظ رفاحلا ىمسو : لاقو . نورسفملا لاق (كلذك )

 كلذكرماألا ناك ول هنأ ”ىاثلاو . !زفظ مست داكتالب رهاخلا نأ: لوألا: نيرحا نم ليك داما

 نا ىلع لدت ةيآلا نآل لطاب كلذو « رفاح هل ناوي> لك مهلع مرح ىلاعت هنإ لاقي نأ بجول

 . امهل رفاحلا لوصح نم مهل ناحابم رقبلاو منغلا
 حراوجلا تالل 1 بلاذلا نآل نثاربلاو بلاخلا ىلع رفظلا لمح بجو : لوقنف اذه تبث اذإو

 عاونأ هيف لخدي : ريدقتلا اذه ىلعو : دايطصالا ىف عابسلا تال 1 نثاربلاو دايطصالا ىف

 سانجالا هذه معت ةفصلا هذه نآل داطصت ىلا رويطلا هيف لخديو « رينانسلاو بالكلاو عابسلا

 هذه صيصخت ديفي (رفظ ىذ لك انمرح اوداه نيذلا ىلعو) ىلاعت هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ

 ىفرصحلا ديفي اذكو اذك (انهرح اوداه نيذلا ىلعو) هلو3 نا : لوآلا : نيبجو نم مهب ةمرحلا

 انمرح اوداه نيذلا ىلعو « هلوقل قبب ل لكلا قح ىف ةتباث ةمرحلا هذه تناكول هنا : ىناثلاو . ةغللا

 ةمرحم نوكت ال نا بجوف « دوهيلاب صتخم ريطلا نم بلخلا ىوذو عا..لا ميرحت نأ تبئف . ةدئاف

 ىورام : لوقن اذه دنعو , نيملسملا لع تاناو.حلا هذه ىلع ةلاد ةيالاهذه تراصف « نيملسملا ىلع

 دحاو ربخ نال فيعض رويطاا نم باخم ىذو عابسلا نم بان ىذ لك مرح ملسو هيلع هللا بص هنا

 كإوقا ىوش : ريدقنلا اذنه ىللعو ٠ ال وقم نوكال نأ بجوف « ىلاعت هللا باتك فالخ ىلع

 ..ةلأسللا انها كاع

 رقبلا نمو) ىلات هلرق . ةصاخ دوهلا ىلع ىلاعت هللا ابمرح ىتلا ءايشاألا نم (ىلاثلا عونلا)

 نالوق ةيآلا ىف مث « منغلاو رقبلاءوحش دوهيلا ىلع مرح هناىلاعت نيبف (امهموث مهيلع انمرح منغلاو
 لاق (امهروهظ تامحام الإ) هلوق : اطوأ : عاونأ ةثالث محرحتلا اذه نع ىنثتسا ىلاعت هنا : لوألا

 بنجلاو رهظلاب قلعام الإ ةداتق لاقو . همرحأ مل ىناف ء محشلا نم رهظلاب قلعام الإ : سابع نبأ



 ةيآلا «محر روفغ كبر ناف داع الو غاب ريغ رطضا نمث»ىلاعت هلوق 3

 . زوال دحاولا ربخ نآرقلا خسنو « ةنيدملاب اقر حا قاو

 لك لوانتي (ىلإ ىحوأ امف دجأال لق) ىلاعت هلوق نآل ء اضيأ فيعضف : عبارلا مهاوج امأو

 مرح امتإ) ةرقبلا ةروس ىف هلوقف اضيأو ؛ هريغ وأ انآرق ىحولا كلذ ناك ءاوس « ايختاو ناك اد

 ءبهذملا اذه ةعصو  مالكلا اذه ةوق انركذ ىذلا ريرقتلاب تبثف . لامتحالا اذه ليزي (ةتيملا يلع

 ارصصح ءاهقفلانمانزيثكنأ ةفنعضلا تالا ىلا ماو « هللا هر نأ نب :كلام هبل وق. ناك ىذلا وهاو

 نأ لع دقو «مارح وهف برعلا هثيختساام»لاقمالسلاو ةالصلا هيلع هنأ لقن امب ةيآلا هذه مومع

 امل هيلع هللا تاواص دمج نيملاعلاديس لب برعلا ديسف ؛ طوبضم ريغ وهف برعلا هثبختسي ىذلا

 امأو . بلا ميرحتل اببس راصام راذقتسالا اذه نإ مث «ىعبط هفاعي لاق بضاا نراك مآر

 اهيطتسيو موق اهرذقتسيف « ءايشالا ضعب ىف نوفلتخ دقو . ائيشرذقتسيال نم مهنف برعلا رئاس

 كلر حفر ر تال فراخ انتفاع وقرب هل زيظمارتع رادهسالا نما نأ انلَدَف «ناورخا

 ؟ مولعم نوناق الو نيعم طباض هل سيل ىذلا ىمآلا كلذب عطاقلا صنلا اذه خسن زو< فيكف

 ىلع ةرقبلا ةروس ىف ةعبرالا ءايشاألا هذه ةقلعتملا لئاسملا انركذ دق انأ لعا 4ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ةالكلا هلع هلوك فب, يضحتلا اهلخ هاو.« ةنملا : اهلوأفا: ةداغإلا ىف ةدئاف الف ءاظقتسالا ليبلس

 : لاقي . بصلا حفسلاو ؛ حوفسملا مدلا : اهناثو «دارجلاو كمسلا ناتتيم انل تلحأ» مالسلاو

 : ريثكل ةديبعويأ دشنأو . لاس اذا احوفس وه حفسو ءاحفس مدلا حفس

 حفسي عمدلاو هللا مالس كيلع اهمسر دنع فكاو ىعمدو لوقأ

 . حبذلا دنع جادوألا نم جرخب امو  ءايحأ ىهو ماعنألا نم جرخام ديري : سابع نبا لاق

 ريغ هناف مدلا نم محللاب طلتخام الو ؛ امهدوة+لاحطلاو دبكلا هيف لخدي الف : ريدقتلا اذه ليعو

 نعأبال لاقف ٠ مدلا ةرمح اهيف ىري : ىردقلانعو . مدلاب محلل | نم خطاتي امعزاجم وبأ لئسو « لئاس

 لهأ اًمسفوأ) هلوق : اهعبارو : سجر هناف ريرتخلا محل : اهثلاثو . حوفسملا مدلا نع ىبن امإ ؛هب

 هب هللا ريغل لهأام ىمسف (احوفسم امد وأ ةتيم نوكي نأ الإ) هلوق لع قوسنم وهو (هب هللا ريغل

 ىلاعت هلوق هنمو « امهيف الماك ناكاذا دوجو مرك نالف : لاقي امك قسفلا باب ىف هلغوتل اسف

 (قسفل هنإو هيلع هللا مسا ركذي ملام اواكأت الو)

 ىف نيب امل هنأ ىنعملاف (محر روفغ كبر ناف داع الو غاب ريغ رطضا نفل ىلاعت هلوق امأو

 انيصقتسا دق ةيآلا هذهو ؛ ميرحتلا كلذ لوزي رارطضالا دنع نأ نيب « ةمرحم اهنأ ةعبرألا هذه

 ؛ةصخرلا لوصح ىلع لدي (محر روفغ كبر ناف) كلذ بيع هلوقو . ةرقبلا ةروس ىف اهريسفت



 اللا افلا «همعطي معاطىلع امرخملا ىحوأ ايف دجأال لقد ىلاعت هلوق

 ٍدِخأآللق) هلؤقنم دارملا نازك نأ قوكاال + اهلغا مول: اف عشق : لوألا كا ركز اهل

 دارملا ناكول ذإ اهريغو رئاحبلاو بئاو.سلا نم ةيلهاجلا لهأ همرحن ناك ام ارحب ىلإ ىحوأ انف

 ءايشالا هذهنكت مل ولو « هتحت ةلخاد بصنلا ىلع حيذ اهو ريرنخلا مو مدلاو ةتيملا تناكامل كلذ

 هذه 3 انيأر اليو  اهؤانثتسا ندح امل (امرح ىلإ ىحوأ اف دسجأ ال لق) هلوق تحت ةلخاد

 هنأ : اهيناثو ..هوركذ ام ةملكلا كلت نم ةارملا نشل ةنأ' انتل“ ةيفلكلا كلتأ نعاة اتت ءاننشاللا

 هذه 0 صصخ ةيآلا هذه ىف ىلاعتهنا 7 « ءاشالا كلت مر مهل وق داسفب 5 ىلاعت

 ذه ءاقبا بجوف « اهريغ ليلحت نم م عنمب ال ةيلهاجلا لهأ اهمرح ىتتلا ءامشالا كلت ليلحتو ةعبرألا

 لاق. ىلاعت, هنأ ::اهثلاث و .ليلد نيغ نمداهّسومحي «لكفلا" كزت مجاور ابصيضخت !ناآل اهلآونع إم ةيآالأ

 هذهو رصحلا ديفت (هإ) ةماكو ؛ ةعبرآلا ءايشالا هذهركذو (ركيلع مرحامبإ) ةرقبلا ةروس ىف
 طقسف بئاوسلاو رئاحبلا ميرحت ىف ةيلهاجلا لهأ لاوقأ ةباكحب ةقوبسم ريغ ةرقبلا ةروس ىف ةيآلا

 :رذخلاءاَدَه

 ةعبرألا هذه الإ امرحم نكي ل ةيآلا هذه لوزن تقو نأ دارملا نأ وهو :ىاثلا مهباوج امأو

 محو مدلاو ةتيملا مكيلع مرح امتإ) ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوق نأ : اهلوأ : هوجو نم هباوخ

 لدف رصحلاديفت (امنإ) ةملكو « ةعيرشلا رارقتسا دعب تلزن ةيندم ةبآ (هللاريغل هب لهأ امو نيزنخلا

 هرخآ ىلإ اهلوأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع دمم ةعيرش ىف تباثلا ركحلا نأ ىلع ناتيالا ناتاه

 رصح نيالا نياهر قطتقكي تبث داعم هتأروت ايناثيإ ا كاشلالا ا ناصح الإ

 ءاخسنن وكي سماخ ءىش مرحتب لوقلاف ء اهاوس !ه لح افارتعا اذه ناك ةعبرألا هذه ىف تام 0

 الداعم خسانلا نايرط لاهتحا ناكول هنآل . خسنلا مدعلصألا نأ ىلع ةعيرشاا رادم نأكل

 ماكح الا نفءىث تابثإ فب. صوضتنلا نم, ءىقب,ك بعل نكعال ذثبفن ؛: ناكءام لع محلا ءاقب لامحال

 « خسنلا مدع لصالا نأ ىلع لكلا قفتا املو :لاز هنأ الإ اتباث ناك نإو هنإ : لاقي نأ لامتحال

 . لاؤسلا اذه داسف انيلعليلدلا ىلإ جاتحما وههيلا بهاذلاو هب لئاقلا نأو

 باب نم اذهسيل : لوقنف . دحاولاربخي نآرقلا مومع صصخت انأ وهو : ثلاثلا ممءاوج امأو

 (همعطي معاط ىلع امر ىلإ ىحوأ امف دجأ ال لق) ىلاعت هلوق نآل ؛ خسنلا خيرصوهلب ء صيصختلا

 اذكو (ةتيملا مكيلع مرح امتإ) ةرقبلا ةروس ىف هلوقو « ةعبرآلا هذه ىوس مرحال هيأ ة:ةعللم

 سيل هنأب لوقلاف ء رصحلا ديفت (امنإ) ةبلك نآل . ةعبرألا هذهىف تاءرحما رصحي حيرصت ءاذكو

 . ةكع ةعيرشلا لوأ ىف اباث ناكهنأ نيتي آلا نيتاه ىضتقمب تبث ىذلا اذهل اعفد نوكي كلذك الا



 ةيآلا «همعطي معاطىلع امرحم ىلإ ىحوأ امف دجأال لقد ىلاعت هلوق لال

 . رضا اذِهْلَعَو ىحلا اذه ىلع ةرقتسم تناك

 هيلع مزاي و ؛ تارذقتسملاو تاساجنلا ليلحت رصحلا اذه مازتلا ف ؟كمزليف : لئاق لاق ناف

 ىلاعت هللا نأ عم ةيحطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخملا ليلحت ؟مزايف اضيأو : رخخلا ليلحت اضيأ

 اي رحتب م

 (سجر هنافريزنخ ملوأ) ةيآلا هذه ىفلاق ىلاعت هنأ : لوألا : هوجو نم انمزلي ال اذه : انلق

 . لكألا ميرحتل ةلع ةساجنلانأ ىضتقي اذهف ءاسجب هنوكل ريزنخلا ممل مرح اما ىلاعت ا

 قاثلاو . اطقاسلاو لا ناكةبآلا ىفاروكذم اذه ناكاذاو , هلكأ مرح سجن لكن وكي نأ بجوف

 تاساجنلاو « ثئابخلا لك مرت ىضتقي كلذو (ثئابخلا مهيلع مرحب و) ىرخأ ةبآ ىف لاق ىلاعت هنأ

 بهف  تكانساجتتاا'لؤانت؛ ةئمزح لع .ةنعمج ةماللا نأ : ثلاثلا . اهعرحتب لوقلا بجوف ؛ ثئاّخ

 طير: :تاللاكتا كال قا عاد كم ئاوتملا*لزقتلا 'ةلاللدب ةقارواتلا: هذه نعي انمرتلا“ نأ

 ذو يذلا ةنقلاوأ كلما ةنآلا "اف *هنلا تانك" ماواغز اكسمت 'لدصاألا قَدؤ لع هاش ام قت نأ

 ةسجي اهمأ' : هنع تاوجلاف رذخا امأ و « تاموءظملا نم مرح امو لح ام باب ىف لماك ررةم لضأ

 تيث اضيأو (ثتابخلا مهلع مرحيو) هلوق تحتو (سجر) هلوق تحت لخديف سجرلا نم نوكيف
 (هوبنتجاف) ىلاعت هلوقبو « همرحن ىف ملسو هيلع هللا ىلص دم نيد نم رئاوتلا لقنلاب هصيصخت

 ةيآلاهذهقبتف ء صيصختلا لحم ريغ ىف ةجح صوصخل ا ماعلاو (امهعفن نم ب مولا

 ةيحطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملا 0 مزايو هلوق امأو . ةجح اهادع اهف

 مانا : اهناثو. ةيآلا هذه تح هدا[ تراك تاتمالا اطرأ: هول نم دع تارخات

 ناو «ةيآلا هذه تحت تلخد ةتيم تناك نا امهنإ لوقت نأ : اهثلاثو « ةيآلا كلتب ةيآلا هذه موع

 ةيآلا كللتب امصصخنق ةتيم نكت مل

 ؟ اببجو اهف ةيآلا هذه ىف ركذ امم رثك أ تاموعطملا نم تامرحلا : لئاق لاق ناف

 00 ل 2 ةلماملا اهأ ن1 اماهرج دج ارا يملا نإ: اهدلحأ : هجر نم هع اَوراَجأ

 ةيآلا:هينه لوزن: تقو نأ دارملا نأ : اهبناثو « ةبآلا هذه ىفركذام الإ اهريغو بنا ويلا رئاحبلا

 به :اهلاثو . كلذ دعب ىرخأ تامرحم تدجو م ةءالا هذه ىف هيلع صن ام ري مجرحت نكي مل

 رابخأب مومعلا اذه صصخن نحنف زئاج دحاولا ربخت نآرقلا مومع صيصخت نأ 1 0 ظفللا نأ
 ىلاعت هللا مرحب نأ زوحيو ٠ نآرقلا ىف دحيال هنا لوقن نأ ةبآلا هذه ىضتقم نأ) ؛ اهيلوز !تاجألا

 .ةفيعضةيوجاألاهذه : لوقي نأ ل ئاقلو . مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر ناسل ىلع ةعبرألا هذه ىو.سام



 ميا آلا «همعطي ,عاطىلعامرحم ىلإ ىجوأ اف دجأال لقد ىلاعت هلوق

 نايبلاب هعبتأ تاموعطملا نم مرحيو لحي اوف ةيلهاجلا لهأ ةقيرط داسف نيب امل ىلاعت هنا معا

 : لئاسم ةيآلا ىفو (ىلإ ىحوأ امف دجأال لق) لاقف ؛ بابلا اذه ىف حيحصلا

 : ريدقت ىلع بصنلاب (ةتيم) ءاتلاب (نوكتت نأ الإ |ةزمتو ريتك نا و

 عفرلاب (ةتيم) ءاتلاب نوكت نأ الإ رماع,ناأ ف  ةجم ةثجلا وأ سعلاوأ علا نكت نإ

 1 وك أملا نوكي نأ الا ىأ (ةتيم نوكي نأ الإ) نوقابلاو ةتيم ثدحت وأ ةتيم عقت نأ الإ 0

 . ةتيم دوجوملا نوكي نأ الا وأ « ةتيم

 لق) لاق . ىحولاب الإ تبثي ال ليلحتلاو محرحتلا نأ ىلاعت هللا نيب امل (ةيناثلا ةلأسملا))

 نزأ رهظيل اذه ركذو هلك أي لك 1 ىلع ىأ (همعطب معاط ىلع امرحم الإ ىحوأ ايف دجأ ال

 مدلا : اهيناثو ؛ةتيملا : اهلوأ . ةعبرأ ارومأ ركذ مث . تالوك أللانم مرحيو لحيام نايبوه هنم دارملا

 هلوقف « هللا ريغل ه. لهأ ىذلا وهو قسفلا : اهعبارو « سجر هناف ريزتخلا مل : اهئلاثو « حوفسملا

 ةعبرألا هذهالإ مرحال هنأ نايب ىف ةغلابم ةعبرآلا هذهالإ (امرح ىلإ ىحوأ ايف دجأ ال لق) ىلاعت

 2 ال هنأ تبثو ؛ ىحولاب الا تاللحلاو تامرخلا ةفرعم ىلإ قيرط ال هنأ تبث امل هنأل كلذو
 ىنإ :لوقي نأ هرمأب ىلاعت هنأ تيئو © مالسلاو ةالصلا هيلع دم ىلإ الإ ىلاعت هللا نم

 مرحب ال هنأ نايب ىف ةغلابم اذه ناك ةعبرالا هذه الإ تامرحلا نم امرحم ىلإ ىحوأ ايف دجأال

 : ةعئار للا هذه لإ

 ةعبرأألا هذه الإ مرح ال هنأ ةيكملا ةروسلا هذه ىف ىلاعت نيبف « ةيكم ةروسلا هذه نأ معاو

 ريغل لهأ امو ريزنخلا مملو مدلاو ةتيملا كيلع مرح امنإ ) لحتلا ةروس ىف لاق نأب كلذ دكأ مث

 تاصح دقف رصحلا ديفت (اممإ) ةيلكو (ميحر روذغ هللأ ناف داع الو غاب ريغ رطضا نف هب هللا

 اضيأ ةيندم ىهو ةرقبلا ةروسف نيبف ؛ ةعبرألا هذه ىف تامرحما رص ىلع نالدي ناتيكم ناتيآ انل
 (هللاريغلهب لهأ امو ريزتخلا مل مدلاو ةتيملا مكيلع مرح امإ) لاف ةعبرألا هذه الإ مرح ال هنأ

 (امإ) ةملكن آل ةيكملا ةيآلا كلتل ةقباطم ةيندملا ةيآلا هذه تراصف رصحلا ديفت (امنإ) ةملكو

 اذك الا (امرحىلإىحوأ ايف دجأال لق) هلوقل ةقاطم ةيندملا ةيآلا ىف (امنإ) ةملكف , رصحلا ديفت

 ماعنالا ةميه ل تلحأ) لاشت ةلؤقأ ةدتاتملا زر ل 2 ةكملا الا

 هذه دعب هركذ ام وه (.كيلع ىلتيام الإ) هلوقب دارملا نأ ىلع نورسفملا عمجأو (مكيلع ىلتي ام الإ

 ةقنتختملاو هب هللا ريغل لهأ امو ريزتخلا لو مدلاو ةتيملا كيلع تمرح) هلوق وهو ؛ ليقلب ةيآلا

 هنأو ةتيملا ماسقأ ءايشالا هذه لكو (متيكذامالإ . عبسلا لكأ امو ةحيطنلازو ةيدرتملاو:ةذؤقاوملاو

 اهرخآ ىلا اههوأ نم ةعيرشلانأ تبثف « ليلحتلاب اهلع نومك اوناك مهنأآل ركذلاب اهداعأ اسنإ ىلاعت



 ةيآلا «همعطي معاط ىلع امرح ىلإ ىحوأ امف دجأال لس
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 1 مرحب ىف دكللا هّللأ ىلع ىرتفا قم نأ تى اذإ د نوةقحلا لاق . ضخ ل صيصختلاف

 تاذلا ةفرعمو ديحوتلا لئاسم ىف بذكلا هللا لع ىرتفا نف «ديدشلا ديعولا اذه قحتسا

 لع كلذ لدو : ىضاقلا لاق . قشأودشأ هديعو ناكداعملا ثحابمو ةكئالملاو تاوبنلاو تافضلاو

 ميرحتالإ هيف سيل ىذلا لالضالا مذ اذإ ىلاعت هنألل , هللاب قيليال ؛ مومذم نيدلا نعلالضالا نأ

 . مذلاب ىلوأ هنم مظعأ وه ىذلاف « حابملا

 نيب عما نأ ىرت الأ . ىلاعت هللا نم امومذم ناك انم امومذم ناكام لك سيل هنأ : هباوجو

 نم مومذم ريغو انم مومذم روجفلا بابسأ نم مهنيكمت و مهماع ةوهشلا طيلستو ءامالاو دببعلا
 . ,انيه |انكف لات هللا

 ىدهلا تادا دز لو هباوث لإ مهيدمال : ىضاقلا لاق (نيملاظلا موقلا ىدبمال هّللأ نا) لاق 3

 اال ثلا كتلوأ ىدحال 0 ةلاياراخ لا 1 -از1] . اناتح| لاقو . ا ىقنملا سنحت ىلا

 مولعم رخآلا ىلع نيلوقلا دحأ حيجرت ىف مالكلاو « نام الا رونىلا رفكلا تاءلظنم مبلقني ال ىأ

 احوفسم مق 6 ةتمم نوك نأالا همعطإ معاط ىلع أمر هللا ا اف دجأاللق ١ لك هلوق

 روفغ كبر ناف داع الو غاب ريغ رطضا نُف هب هللا ريغل لهأ اقسف 0 بر هناف ريزنخ محل 01

 تلمح ام الإ امهموحت مييلع انمرح منغلاو رقبلا نمو رفظ ىذ لك انمر> اوداه نيذلا ىلعو مبحر

 لقف كوبذك ناف . نوقداصل اناو مهنغبب مهانيزج كلذ مظعب طلتخا ا يف وظ

 ( نيمرجما موعلا نع هسأب دري الو ةعساو ةمحر وذ مكبر



 0 ةيآلا «اذهب هلل مكاصو ذإ ءادهش متك مأ» ىلاعت ملوث

 ةاهاجلا لهأ نم 0 ,ثملانا : ن ورسفملا لاق هلبقاههيف لمعي ال وهدعبام هيف لمعي مابفتسالاو(مرح)

 ليالاو كلا ناكلا د د نإ محلوق لاطبا ىلع ىلاعت هللا جتحاف « ماعنالا ضعب نومر اوناك

 : أو ار د6 نيج وز ةعبرالا عده ف نجار 6 نم 5 د راشلار

 : ىثاآلامرح ناكناو امارح اهروكذ لكن وكي نأ بجو ركذلا اهنم مرح نراكذا لاق مث

 مرح ناكنا : هريدقت (نييشنالا ماحرأ هيلعتلمتشا امأ) هلوةو « امارح اهئانالك ن وكي نأ بجو

 روكذلا ىلع لمتشت ماحرألا نآل اباك دالوآلا ميرحت بجو نييثنالا ماحرأ هيلع تلمتشا ام

 لئاقل نآلل ؛ ادج دعب. ىدنع وهو“: ةيآلا هذه ريسفت ىف نوزشفملا هيلع قبطأ ام اذه «شانالاو

 ىف ةروصحم .رقبلاو « لبآلاو « زعملاو « نأضلا : ىنعأ ؛ ةعبرالا عاونالا هذه نأ به : لوقي نأ

 ةروكذلا ىف ةروصحم هميرحتب اومكح ام مجرحت ةلع نوكت نأ بحال هنأ الإ « ثانآلاو روكذلا

 انأ م« تارايتعالا رئاس وأ اماح وأ ةليصو وأ ةبئاس وأ ةريحب اهنوك ابميرحت ةلع لب « ةثونآلاو

 ناكنا ناويحلا كلذ نا : ليق اذاف . لك آلا لجال تاناورحلا ضعب حبذ مرح ىلاعت هنا : انلق اذإ

 نأ بجو ىثنأ هنوكل مرح دق ناك ناو ءاركذ ناؤيح لكم رح نأ بجو اركذ هنوكسل مرج دق

 هركذ ىذلا هجولا اذه اذكف ءانيلع امزال مالكلا اذه نكي ملاملو ..ىثنأ ناويح لك مر

 احيد اهجو ىلاعت هللا مالك ريسفت ىف ركذي نأ لقاعلا ىلع بحيو « ةيآلا هذه ريسفت ىف نورسفملا

 اذه نإ : لاي نأ : امهدحأ : ناهجو هيف ىدنع برقالاو زوحي الف ةدسافلا هوجولاب هريسفت اهآف

 ىنعي راكنالا ليبس ىلع مابفتسا وه لب ؛ مطوق نالطب ىلع لالدتسالا ليبس ىلع دروام مالكلا

 كلذ نأو لحب اذه نأب نوبكحت فيكف : عراش ةعيرش نوفرعت الو ؛ ىن ةوبنب نورقتال مك

 نيب ىلاعت هللاف ؛ لبالاب صوصخم ماحلاو ةليصولاو ةيئاسلاو ةريحبلاب مهمكح نأ : امهناثو ؟ مرحي

 : ىهو  ةثالثلا ماسقالا ىف ماكحالا هذبب اوركحت ملاءلف . ةعبرألا عاونالا هذه نع ةرابع معنا نأ

 ةبآلا هذه ىف ىدنعام اذبف ؟ نييعتلا ىلع كحلا اذهب لبالا متصصخ فيكف ءرقبلاو زعملاو نأضلا

 : هدارع ملعأ هللاو

 م منك نا اذه مرح هللامدهاش له دارملاو ياذه هللا كاصو ذإ ءادهش مك مأ) ىلاعت لاق مث

 ”ءانالا ع دا درد ند مدل مكأ: : : ل هذه نم مالكلا لصاحو ؟ لوسرب نونمؤتال

 لضيل ابذكهللا ىلع ىرتفا نم لظأ نف) لاق كلذ نيب امو ؟ ةفلتخملا ماكحالا هذه نوتبثت فيكف

 برقالاو . ليعمسا ةعيرشش ريغ ىذلا وه هنال ؛ ىمل نب ورمع ديري : سايعنبا لاق (ملع ريغب سانلا

  ةماع كحلا اذ#ل ةبجوملا ةلعلاو ماع ظفللا نآل كلذ لعف نم لك ىلع الوم اذه نوكي نأ

 لع كرفت



 ةيآلا «نينثازعملا نمو نينثا نأضلا نم جاوزأ ةينامتد ىلاعت هلوق 20893

 ريغو تاشورعم تانج أشنأ ىذلا وهو : ريدقتلاو (تاشورعم تانج أشنأ ىذلا وهو) هلوق نم

 ىلإ امبرقأو شرفلاو ةلوملا ريسفت ىف مهاوقأ رثكو اشرفو ةلومح ماعنألا نم أشنأو ٠ تاشورعم

 هربو نم جسني وأ حبذلل شرفيام شرفلاو لاقثألا لمحتام ةلوملا نأ لوآلا : نابجو:ليصحتلا
 نالصفلاكراغصلا - شرفلاو ؛ لمحلل حلصتىتلارابكسلا  ةلوملا : ىناثلاو . شرفلل هرعشو هفوصو

 . اهلع شورفملا شرفلال ثم اهمارجا رغص ببسب ضرأألا نم ةيناد اهنآل متغلاو ليجاجعلاو

 301 ما لاعت هنإ :ةلوتعملا تلاقا مل اهلحأ ام ديري ( هللا مق زر امم اواك إ) ىلاعت لاقمأ

 . مارحب سيل قزرلا نأ جتني « مارحلا لكأ نم عنمو ؛ قزرلا
 لهأ هلعفاك مكسقنأ دنع نم ميرحتلاو ليلحتلاف ىأ (ناطيششلا تاوطخ اوعبتتالو إل لاق مث

 ةثالث (ناطيسشلا تاوطخ) ىفو : جاجزلا لاق . نيمدقلا نيبامىهو . ةوطخعمج (تاوطخ) ةيلهاجلا

 اى ىيزطلا كلوا لاو, ة ىكراطتسلا قرط. هانعمو اهناكتشانرو اهحتف واءاظلا مضي : هجوأ

 . ناطيغأا مكل هاو

 لئاقلا وهو « ةنجلا نم مدآ جرخأ ؛ةوادعلا نيب ىأ (نيبم ودع مكل هنإ ١ ىلاعت لاق مث

 (اليلقالإ هتيرذ نكنتحال)
 : ناثحب هيفو «جاوزأ ةينامث إل ىلاعت لاق مث

 لدبلاب ةينامث بصتتا : ءارفلا لاق : لوألا : ناهجو (ةينامث) هلوةباصتناف «لوألا ثحبلاإل

 . جاوزأ ةينامت هللا كقزر ام اولك: ريدقتلا نوكي نأ : ىناثلاو (اشرفو ةلوم>) هلوق نم

 , اجوز ىمس هسنج نم هريغ هعم ناكاذاف , درف وهف هدحو ناك اذإ دحاولا (ىلاثلا ثحبلا ل

 اهرسف مث (جاوزأ ةينامت) هلوق ليلدبو (ىثآلاو ركذلا نيجوزلا قلخ) هلوق ليلدب ناجوز امهو

 (نينثا رقبلا نمو نينثا لبالا نمو نينثا زعملا نمو نينثا نأضلا نم) هلوقب
 لاق . منْعلا نم فوصلا تاوذ نأضلاو « ىثألاو ركذلا ىنعي (نينئا نأضلا نموزلل لاق مث

 داضلا رسكب نيئضلا ىلع اضيأ نأضلا عمو . ةرجاتو رجاتلثم ةنئاضو نئاض عمج ىهو : جاجزلا

 . ماغلا نم رعشلا تاوذ زعملاو «نيعلا حتفب (زعملا نمو) ءىرق (نينثا زعملا نمو) هلوقو ابحتفو
 مداخ لثم «زعام عمج وبف نيعلا حتفب (زعملا) أرق نف . ىزعم : عمجللو .زعام : دحاولل لاقيو

 بحاصكز عام عمج اضيأ وهف نيعلا نوكسب أرق نمو . سرحو سراحو ؛ بلطو بلاطو مدخو
 جاوزأ ةينامث أشنأ ةيآلاريدقت نالف نينثا باصتتا امأو . بكرو بك ارو ؛ رجتو رجاتو « بحصو

 هلوقب نيركذلا بصن (نييثنألا مأ مرح نيركذل آ لق) هلوقو نينثازعملانمو نينثا نأضلا نم أشنأ



 م16 ةنآلا «اشرفو ةلوج ماعنأللا نمو» ىلاعت هلوق

 تاّوطخ اوت الو هللا عَقَرر امماو اك اًشرو ةلوم ٍماَصْنَأْلا نمو

 6اس ه_- 2 مم ىرت ]عج س م يب

 0 *مو نيدثأ نصا نم * حاوذأ هي ينام 6« 2 نيبمودع يل هنأ اتاك

 ع
 تاسع 2 6 | م ن0 نإ 7

 يملا ماسر هساع 2 3 يي مأ هر > نيرك ذل لق نيت

 لق نينا رقبلا نمو نينا لبالا ن 0 ١« 48د نيقداص ا

 2س ها ل 6 ني 6٠ هله ا

 ءادهش منك مآ ل ماَحرَأ 2 1 0 نين مأ م - نيركذل

 ه 6 همر 2 30

 3 ! مع َِ سائلا رض ذك 006-0 0 « لظَْنَقا 7 3 اَصَوْدإ 1

 “144, َنيملاَظلا َموَقْلا ىديمأل هلا

 . هيف عفنال امف قفنأ دقف « هللاةيصعمف

 ىلاعت هللا هبحيال فلكم لك نال ؛ رجزلا هنم دوصقملاو «نيفرسملا بحال هنإ ل ىلاعت لاق مث

 لق هؤابحأو هللا ءانبأ نحن ىراصنلاو دوهيلا تلاقو) ىلامتهلوق هيلع ليلدلاو ءرانلا لهأ نم وهف
 ضعب نم ديفي كلذو . رانلالهأ نموه سيلف هللا هبحأنم لكن أ ىلع اذه لدف (مكب ونذب مكبذعي ملف

 . رانلا لهأ نم وهف هللا هبحب ملنم نأ هوجولا

 ناطيشلا تاوطخ اوءبنت الو هللا كقزر ام اولك ًاشرفو ةلومح ماعنألا نموإل ىلاعت هلوق

 نييثنالا مأ مرح نيركذل 1 لق نينا زعملا نمو نينئا نأضلا نم جاوزأ ةينامث نيبم ودع مكل هنإ

 نينثا رقبلا نمو نينثا لبالا نمو نيقداص متنك نإ لعب ىقوئبن نييثنالا ماحرأ هيلع تلمتشا امأ

 اذهيهللا ىاصو ذإ ءادهش متلك مأ نييثنآلا ماحرأ هيلع تلمتشا امأ نييثنألا مأ مرح نيركذل 1 لق

 (نيملاظلا موقلا ىدهيال هللا نإ لع ريغب سانلا لضيل ابذك هللا ىلع ىرتفا نمم لظأ نف

 عفانملاب مهيلع هماعنإ ركذي اهعبتأ ةيتابنلا عفانملاب هدابع ىلع هماعنإ ةيفيك ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 : لئاسم ةيآلا ىفو (اشرفو ةلوم ماعنالا نمو) لاقف . ةيناويحلا
 مدقتام ىلع فطعلا بجوت (اشرفو ةلومح ماعنألا نمو) هلوقف «واولا» «ىلوألا ةلأسملا)



 ةيكل نيف ردشملا| بنعال هنا اوذرسست الود/للاعت هلوق "1

 . ةاكرلا قح قحلا اذهب دارملا نوكينأ بجوف «ةاكزلا ىوم قح لاملا ىف سيلد مالسلاو

 بنعلاوهو « ةسنخلا عاونالا ركذدعب (هداصح موي هقح اوت آو) ىلاعت هلوق «ثلاثلا ثحبلاإل

 ةاكرلا بوجو ىضتقي اذهو « لكلا ىف ةاكزلا بوجو ىلع لدي ؛ نامرلاو « نوتيزلاو « لخنلاو

 . هللا همحر ةفينحوبأ هلوقي ناكاي : رامعلا ىف
 صوصخ ريغ ةغللا لصأ ىف دصحلا ظفل : لوقنف . عرزلاب صوصخم داصحلا ظفل : اولاق ناف

 ريمضلا ًاضيأو لكلا لوانتي كلذو : عطقلا نع ةرابع ةغللا ف دصحلا نأ ؛ هيلع ليلدلاو ؛ عرزلاب

 د كان وفا "ناكر نرد ازرع كاذرو تاؤروكذملا#كمرقأ إب هكاوط كات هداك ءاوقا

 صح مسخل مح

 . هيلا ادئاعريمضلا

 نارارتكل1 لاق «قانكلاو ررلقلا و كلور عفلا ١ هللا همز ةفسو لاق (عبارلا ثحبلاإ)

 اوت آو) هلوق : لاقف ؛ ةيآلا هذبب هللا همحر ةفينحوبأ جتحاو . قسوأ ةسمخ غلب اذإ الإ بحال هنإ

 لوقلابجو ةاكرلاوه قحلا كلذ ناكاذاف . ريثكلاو ليلقلافقح توب ىضتقي (هداصحموي هقح

 . سكلاو ليلقلا ىف ةاكزلا ثيوجوي

 ١ لرالاا: نيلوق' فاؤسالا اريستىةنللا لهاا نأ عاف (اوفرست الوب ىلاعت هلوق اك

 هاب هذام «لانملا فرس : رش لاق: ىاثلا كل دحام: واخت ىفرسلا ::ىبازعالا نا لاق

 5 ةعفنم ريغ نم

 ملو هلام لك ىطعأ اذإ ناسنالا نأ : لوألا : لاوقأ هيف نيرسفملل : لوقنف اذه تفرع اذإ

 تباثنأ ىورو . لوعت نمب مث كسفنب أدبا , ربخلاىف ءاج هنأل ء فرسأ دقف ًائيش هلابع ىلا لصوي

 هلزنم ىلإ اهنم لخدي حلو دحاو موي ىف اهمسق مث « اهذجخ ةلخن ةثامسمخ ىلإ دمع سامش نب سيق نبا

 لاق : ىناثلاو . هلكاوطعتالو ىأ (اوفرستالو هداصح موي هقح اوت آو) هلوق ىلاعت هللا لزنأف ًائيش

 نها داررللا نأ ف 'ناكرتي نالاوقلا ناذنهأور/ء"ةقدضلا وعنمتآلا ىأ (اوفاتسنال) يللا نباذيعس

 لاق : ثلاثلا . عنملاف ةزواجب : ىناثلاو . ءاطعالاىف ةزواجم لوآلا نأ الإ . دحلا ةزواجم فارسالا

 نم نال  ةزواجا باب نم ًاضيأ اذهو « ماعنألاو ثرحلا ىف مانصألا اوكرشتال : هانعم : لتاقم

 اوقفنتال : هانعم ىرهزلا لاق : عبارلا . هلدحام زواج دقف :ماعنألاو ثرحلا ىف مانصألا كانا

 نكي مل ىلاعت هللا ةعاط ىف لجر هقفنأف . ًابهذ سيبق وبأ ناكول : دهاجم لاق . ىلاعت هللا ةيصعم ىف

 : هل ليق نيح ىتاطلا متاح هدارأ ىنعملا اذهو . افرسم ناكهّللا ةيصعم ىف امهرد قفنأ ولو . افرسم

 قفتأ نمناق؛ فرسلا ىنعم ىف ىتاثلا لوقلا لع. اذهو ءريخا فا ف رسال لاقف..:كفرشلا ىف ريخال



 ١ ةيآلا «هذاصح موي هيد اوتار ىلاعت هلوق

 هش سس سايب سس“

 بوجولاعضوم ريغفف درت دقرمالا ةغيصناىبعلدب (هرمب نم اولك ) هلوق (ثلاثلا ثحبلا )ل

 هذه لعج بجوف « ةقيقحلا لامعتسالا ىف لصألا : مهضعب لاق اذه دنعو بدنلا عضوم ان

 ةرورضلاب ملعن : لوقت انأ الإ  ةحلابالا هاضتقم, مالا : اولاق !ذهلفب «برجحلا عفرل ةديفم ةغيصلا

 هيلا راصيال ةحابالا ىلع الح نأو ؛ لعفلا بناج حيجرت ديفت ةغيصلا هذه نأ برعلا ةغل نم

 . لصفنم ليلدب الإ
 : ثاحيأ هيفف (هداصح موي هقح اونآو) ىلاعت هلوق امأ

 ءاحلار سكب نوقابلاو ءاحلاتفب (هداصح) مصاعو ورم وبأو رماع نبأ أرق «لواآلا ثحبلاإ)

 ٠ فاطقو فاطقو ؛ دادجو دادجو . داصحو داصح : لاقي ةغللا لهأ عيمج لاق : ىدحاولا لاق

 اماكوي6لاعف' لاث# لع انامرلا ءاتا 'اودارأ نإ رداصملاب اواي هيوذس لاق دة اذار

 .لاعف هيف اولاق

 . لاوقأ ةثالث (هقح اوتآو) هلوق ريسفت ىف (ىناثلا ثحبلاإ)

 رشعلا فصنو . ءامسلا تقساعف رشعلا هب ديري ءاطع ةياورىف سابع نبا لاق (لوالا لوقلا إل

 . كاحضلاو سسؤاطو نسا: ثينلملانب ديعس,لؤق“وها ء«تيلاودلاب! قل امف

 (ةيكم ةروسلا هذ[ أ زك لغلاف[ هين زوما مشي فاكر وسر للام
 ش . ىندم ةاكرلا باجبإو

 ىلع هانلمح مرجال . مركذ ىذلا ليادلاب هرهاظىلع (هقح اوت آو) هلوق ءارجإ رذعت امل :انلق

 نع هورخؤت الو داصحلا موي قحلا ءاتيإ ىلع اومزعا : ىنعملاو ؛ تقولا كلذىف هب ةاكرلا قح قلعت

 ؛.ءاثيالا هل نكت (طقؤاللاوأ

 ةيآلا نأ عازنال لب . ةكم ىف ةبجاو تناكام ةاكزلا نأ لسنال : ىناثلا لالا نع باوجلاو
 ةيندم ةيآلا هذه : ًاضيأ ليقو . ةكمب ةبجاو تناك اهنأ عنمي ال كلذ نأ الإ ؛ اماجياب تدرو ةيندملا

 ترض تدصح اذإ : دهاجم لاقو . ةاكرلا ىوس لاملا ىف قح اذه نأ «قاثلا لوقلاوإل

 اذإو هنم مط حرطاف هتابازك اذإبو هم مهل حرطاف ةتي وذو هتسارد اذإو « هنم مهل حرطاف نيك اسملا

 . هتاكزل رعافهليك تفرع

 لوق اذهو . اذه خسن ةاكرلا تضرف املف «ةاكرلا بوجو لبق ناك اذه نأ (ثلاثلا لوقلاو)

 نسحبامنإ (هقحاوتآو) ىلاعت هلوق نأ هيلع ليلدلاو « لوألا لوقا وه حصاألاو « ريبج نب ديعس
 ةالصلا هيلع لاقدقو . ةلمج ةيآلا هذه قبت الل ةيالاهذه دورو لبق امولعم قا كلذ ناكول هرثذ



 ةيآلا «رمأ اذإ ةابع 15 ار هيأشتم ريغو اماشتم» لاغت هلوق 51

 ايشحو ىلاعت هللا هتبنأ ام (تاشو رءمريغو) هوشرعف هب اومتهاو سانلا هسرغي امن تانارمعلاو

 عيمجب انهه(عرزلا) سابع نبا رسف (عرزااو لخنلاو) هلوقو شورعم ريغومف لابجلاو ىراربلا ىف
 ؛ لك أاملك(لك لاو ) رخآلا معط ريغ معط اهنم .ىث لكل ىأ (هلكأ افلتخم) ام تاتقي ىِتلا بوبحلا

 (افلتخن)هلوقو (نيفعضاهلكأتنآف) هلوقدنع (لكآلا)فلوقلا ىضمو ٠ عرزااو لخنلا رم دارملاانههو

 . هرمي لك أو هلك أر وهظ ليقنم هأشنأدقوهو « هلك أ فالتخالاح ىف هأشنأ ىأ . لاخلا لع بصن

 اناطنأ ةلاقت ادا ىدلم فاقدي 1ع قدنَعَو اهم فالخعا' لاح اهأفنأ كانت هنأ :.تاوللا

 ردقم هلكأ فالتخا نآل «ناهزب كلذ دعب لكؤ, هنا عم لاخلا ىلع بصن اضيأو . اضيأ كلذ لبق

 عفانو ريثك نبا زوز .! ذكر الفلل 1كم ىأ "ا دعا .اذئاص لهم هك زجل كاورم لوس اك

 0 افلتخ) هلوق ىق ريمضلا دي>وت 6 | نآرقلال 5 (هلكأ) نوقابل أو فاكلا فيفختب (هلكأ)

 و اذإو) ىلاعت هلوقك اعيمج امهماع هتداعإ نم اههدحأ ىلع ركذلا ةداعاب يي هنأ : هف ببسلاف

 (هويخا نأ ارح كونوا شاور لوقو امإرللا 2 حملا و:(ابتلا |وضفتا|اوهلاوأ ةياح

 . ةمدهتملا ةيآلا َْق هريسفت قيس دوف 0 ( هياشتم ريعاوأاب اشتم ١ هلوق امأ انأو

 ثحابم هيفو (رمأ اذإ هر نما ولك ) ىلاعت لاق مث

 نم ىلصأألا دوضقملا وهام ر 58 ءاشاألا هذهل هقلخ ةيفيك 0 اكل ل 6 ”لوآلا ثحبلا

 محم لاف 9 ةدئافلاام اوفلتخاو (هرع نم | ولك) لاق 2٠ 8 000 عافتنا وهو ؛ : اهقلخ

 بجوأ امل ىلاعت هنأل ؛ قا جارخإ لبق لكآألا ةحابإ هنم دوصقملا لب : نورخآ لاقو . ةحابالا

 رهاظلا وه اذه لب ف نيك" اانا كنت ناكل هلوانت كلاملا ىلع مرح نأ زوج ناك هيف قحلا

 لاقو. فرصتلا اذ 1 هيف قملا بوجو جرخأو ؛ 00 ايأف

 امنإو «قدحتلا امإو لكلا امإ . معنلا هذه قاخ دصقملا نأ نيسملا كد ىلاعت ح 0 مهضعب

 سنت الو) ىلاعت لاق . ريغلا ةياعر 0 ةمدقم سفناا ةياعر نآل ؛ قدصتلا ىلع 0 مدق

 (كالإ هللأ 0 6 قضحأَو اندلا نه كيبصت

 ةحابالا عفانملا ىف لصاللا نأب (رمتأ اذإ هرم نم اولك) هلوقب مهضعب كمت (ىناثلا ثحبلار)

 قلخ) ىلاعت هلو ىرجي اراج اذه راصف ؛ لكلا لوانآي ماع باطخ (اولك) هلوق نآل ؛ قالطالاو

 نم ناو  ةقدصلا بوجو , مدع لصأللا نأ ىلع هب كسغلا نكمي | انهو (اعيمج ضرآلا ىفام كل

 همزابال « ربشلا ءانثا ىف قافأ اذإ نوذجما نأ ىف هب كسمتيف « ليلدلا ىلإجاتحما وه ناك هياجبإ ىعدا

 . مامتالا هيلع بحيال لفنلا موص ىف عراششلا نأ ىفو « ىضما» ءاضق



 "؟ا آلا < تانغو رش تاحئاأ شتا ذلا ارعر5 ناك هلاك

 ءامسلا نم لزنأ ىذلا وَهَو) :هلوقااوهزو رار ةرووسلا مده, ف ليلدلا |دهإ اذ تك معاو

 ابعلط نم لخنلا نمو ابك ارتم ابح هنم جرخت ارضخ هنم انجرخأف ءىش لك تابن هب انجرخأف ءام
 رمبأ اذإ هرم ىلإ اورظنا, هلاشتهبريغو اهتشم نامرلا و: نوع زلا و تانعأ نم تاح ول تارت

 عرزلا : ىهو : عاونأ ةسمخ اهيف ىلاعت ركذ ةمدقتملا ةيآلاف (نونمؤي موقل تايآآل كلذ ىف نإ هعنيو

 هذه ركذ اهريسقت ىف نح ىلا ةنآلا . هذه قو ؛نامرلاو:نوةزلاو تاعأ نطتحانكو لكلا

 نوتيزلا مث « عرزلا مث « لختلا مث , بنعلاركذ هنال بيترتلا كلذ فالخ ىلع نكل اهنايعأب ةسنلا
 (هباشتم ريغو اهماشتم) ةيآلا هذه ىفو (هباشتم ريغو اهيتشم) ةمدقتملا ةيآلا ىف ركذو .نامرلا مث

 لالدتسالاواملاوحأ ف رظنلاب كانهىلاعترمأف (هعنيو رمأاذإهرمثىلإاورظنا) ةمدقتملا ةيآلاف ركذمت
 (هداص- موي هقحاوتاو ركأ اذإ هرم نم اولك) ةيآلا هذهىف ركذو« ميكحلا عناصلا دوجو ىلع اهب

 نيديآلا نيب زايتمالا هب لصح ىنلاف « ءارقفلا ىلإ اهنم ءزج فرصي رمأو ءاهب عافتنالا ىف نذأف

 ىلع هيبنت كلذو ءاهب عافتنالا ىف نذأ انههو . ريكحلا عناصلا ىلع اهب لالدتسالاب رهأ كانه نأ

 نم لصاحلا نآل اهم عافتنالا ىف نذالا ىلع مدقم يكحلا عناصلا ىلع اهب لالدتسالاب رمألا نأ

 ةعيرس ةيناممج ةداعس هذهب عافتنالا نم لصاحلاو . ةيدبأ ةيناحور ةداعس اهب لالدتسالا

 ىلع اهم لالدتسالاب رمآلا ىلاعت هللا مدق ببسلا اذهلف « ميدقتلاب لوأ لوالاوز ناعما

 . أهم عافتنالاب نذالا

 اذإ ةءاشنو ةأشن أشني ءىثلا أشن : لاقي « قلخ ىأ (أشنأ ىذلا وهو) هلوق 4 ةيناثلا ةلأملا))

 تشرع لاقي (تاشورعم تانج) هلوقو همفريو هربظي ىأ ءاشنا هئشني هللاو عفتراو رهظ

 « مركلا نابضق اهلع لسري ىتلا ناديعلا تفطع اذإ « اشيرعت هتشرعو اشرع هشرعأ مركلا

 شيرعلا بنعلا شرتعاو ؛ شرع هعمجو شيرع :لاهعيو «شورع عمْجاو ؛ شرع دحاولاو
 . هالع اذإ اشارتعا

 تاشورعملا نأ : لوألا : لاوقأ (تاشورعمريغو تاشورعم) هلوقىف : لوقتف اذهتفرع اذإ

 هجو ىلع قبب لب ؛« شرعيال اهضعبو شرعي بانعالا ضعب ناف ؛ مركلا امهالك تاشورعملا ريغو
 لك امش وعملا نيغو + شورع امل لعجي ىذلا شعل تاشؤارعملا : ىاثلاو . اطيق سرا

 ذختي نأ ىلإ جاتحام تاشورعملا : ثلاثلاو . خيطبلاو عرقلال ثم ضرألا هجو ىلع اطسبنم تبنيام

 رجشلا نم مئاقلاوه شورعملا ريغو ؛ هارجم ىرجب امو مركلا وهو « هكسميف هيلع ل محب شيرع هل

 نيتاسبلاف لصحا٠ تاشورعملا : عبارلاو . شيرعتلا نع هقاس ةول اولع هباهذو هئاوتساب ىنغتسملا



 2آل1 تان رعب انا افنأ :ئذلا ا ىهورل كامن ةلؤت با

 2 م اس 6 هت رول 26 2 - هلال © ع

 0 لا دان طر هاتوا ىذل 5

 2-5 كج 2 امر دوس 2 < عدم ت2 م م ا ووري < سور

 َرمثأ اذإ هرم نماو ا 17 رك اشتم نامرلاو نوتيزلاو هلك | افلتخم

 ها ا | وقرسلا و 0 داَصَح م
 اسس كت

 هسفن عنمي هنآأل : ةقاحلا عاونأ مظعأ 0 مهل هللا 1 6 (عبارلا عونلاوإ)

 . باقعلاو باذعلا عاونأ مظعأ عنملا كلذ ببسب بجوتسيو'« تابيطلاو مفانملا كلت

 بونذلا مظعأ هيلع ءارتفالاو « هللا ىلع ةءارجلا نأمولعمو « هللا ىلعءارتفالا (ساخلاعونلاو ل

 ا

 . ايندلا عفانمو نيدلا ملاصم ىف دشرلا نع لالضلا «سداسلا عونلاوإل

 أ الإ قحلا نع ناسنالا لضي دق هتأ هيف ةدئافلاو « نيدتبم اوناكام مبمأ (عباسلا عونلاوإل

 مذ ىلاعت هنأ تبثف . طق ءادتهالا ممل لصحي ملو اولض دق مهنأ ىلاعت نيبف ؛ ءادتهالا ىلإ دوعي

 عاونأ مظعأل ةبجوملا ةعبسلا تافصلا هذهب محل ىلاعت هلل هلحأ ام مجرحتو دالوأللا لتقب نيفودوملا

 . ةغلابملا ةياهن كل ذو « مذلا

 هلكأ افلتخم عرزلاو لخنلاو تاشورعم ريغو تاشورعم تانج نأ ىذلا وهو ىلاعت هلوق

 هنإ اوفرستالو هداصحموي هقحاوتآو رمتأاذإ هرم نم اواك هباشتم ريغو اهباشتم نامرلاونوتيزلاو

 « نيف رسما بحال

 : لئاسم ةيآلا ىف

 ديحوتلا ريرقت لع فيرشلا باتكحاا اذه رادم لعج ىلاعت هنأ ٍلعا (ىلوألا ةلأسملا)

 مالكلا ىبتناو «لوصأألا هذه ريرقت ىف غلاب ىلاعت هنأو « ردقلاو ءاضقلا تايثإو داعملاو ةوبنلاو

 « ةمايقلاو ثعبلا ركنأ نم ةقيرط نيجب ىلا هنم لقتنا مث « ءايقشالاو ءادعسلا لاوحأ حرش ىلا

 ةدلا ءوصقملاو . ةعبرأ لئاسم ىف ةدسافلا مهن ”املكو ٠ ةككرلا مهلاوقأ ةباكحل هاا 82

 . مهتاهيشي رارتغالاو ٠ محلوق ىلإ تافتلالا نع س 00 ؛ ملوصح ةلقو : مهوةع فعض ىلع

 ديحوتلا ريرقت ىلع لئالدلا ةماقإ وهو « لصألا دوصقملا وهام ىلإ اهدعب داع ءايشاألا هذه مم ايلف

 (تاشورعم تانج أشنأ ىذلا وهو) لاقف



 0 آلا «للع ريغب اهفس مهدالوأ اولتق نيذلارسخ دقو ىلاعن هلو

 2 رس هرثاس ع هم

 ارق هلام وةررام اومرحو معيب اهقس مهدالوأ اولتق نيام دق
 مس هر

 414 د انماكل ا دق هللا لع

 راسل 6 ناو 0 ع ١ بصنلا ( ةتيه) ءايلاب نك نإو) نيقاملا ةءارقامأو كسلا |لمل لعفلا

 اوءركذموهو (ماعنألا هذه نوطب ىفام) هلوق ىفمدقتامريمض ىلا دنسم هناآللعفلا اوركذ ةتيم

 . ريمضلا ىلإ ادنسم لعفلا ناك امل (ةتيم) هلوق

 ىلع ءارتفأ هللأ مهقزر ام أآومرحو مع ربعل اهفس مهدالوأ اولتق نيذلا رس> دق ىلاعت هلوق

 « نيدتهماوناك امو اولض دق هللأ

 5 لانا ةنآلا ْق

 هنا مث . هللا مهقزر ام مهميرحتو مهدالوأ مهلتق مدقت اهف 9 ىلاعت هنا «ىلوألا ةلأسملا)

 0 ةهافسلاو نارتشلا وهو 2 محلا أآذه ىلع مهمزلام نسو ةيالأ هذه ٌى نيرمالا نذه ع لاك

 ةعبسرومأ هذهف ؛ ءادتهالا مدعو لالضلاو « هللاىلع ءارتفالاو « هللا مهقزرام مجرحتو : ملعلا مدعو

 . مذلا لوصح ىف مان ببس اهنم دحأو لكو

 مس اذاف أ ديءلا لع هللأ نم ةميظع ةمعن دولا نآأل كلذو ؛ نارسخلا وهو ::؟لوآلا اكأ

 ؛ ها 2 3 مذلا لاطبالا كلذ ىلع قحتسيو امسال امظع انارسخ رسخ دقق «هلاطلإ ف

 هماعط لك أين ا نم افوخ هدلو لتق نولوقيسانلا نآلف ايندلا ىف مذلا امأ . ةرخآلاىف ميظعلا باقعلاو

 ةبحلا تايجوم مظعأ ةدالولا ةبارق نلف ؛ ةرخآلا ىف باقعلا امأو . هنه دشأ مذ ايندلا ف سيلو

 ابجوم ناكف ؛ بونذلا عاونأ مظعأ كلذ ناك هب راضملا مظعأ قاحلإ ىلع مدقأ اذإ املوصح عف

 . باقعلا عاونأ مظعال

 نوكي امنإ دلولا لتق نآل كلذو . ةمومذملا ةفخلا نع ةرابع ىهو ةهافسلا (ىناثلا عونلاوإل

 رضأن للا اذه اهلا رد رظعأ لتملا نأ الإ اًؤرتخ ناك نإ 3 رقفلا اعلا فارسا

 كشال 2 0 ليلق ررخض نم أرذ> عطقلا لش ىلع انامل مظعأ مازتلاف 0 رقفلا كلذو

 ا

 معلا مدع نم تدلوت امنإ ةهافسلا هذه نأ دوصقملاف ( مع ريغب) هلوق «ثلاثلا عونلاوإل

 . حتابقلاو تاركنملا مظعأ لهللانأ كالو

 «1م - رفغ ا»



 ةيآلا «انروكذل ةصلاخ ماعنأألا هذه نوط قام واقد ىلاعت هلوق "1

 ه2 مر

 جاوز لع محو روك ذأ ةَصلاخ ماَصنألا هذه نوُطب ىف اماولاقو

 مك سمس مى ه- 2 هر هدام هم 00 م تل 8 س مس 6

 «١؟9» عع هنأ | مهتصو م ا 4ق د نم 1-5 نإو

 نكي نإو انجاوزأ ىلع مرحمو انروكذل ةصلاخ ماعنالا هذه نوطب ىفام اولاقو 2 ىلاعت هلوق

 9 ميلع ميكح هنإ مهفصو ميز جيس ءاكرش هيف مهف هتيم

 : ةيآلا 58

 رئاحبلا ةنجأىف نولوقي اوناك . ةدسافلا مهاياضق عاونأ نم عبار عون اذه «ىلوألا ةلأسملا)

 0 نادم كل دنا ام اناواهإو !ةسانالا اننم'اكأت ير ؤكنلل نظل اهوبف انخابتسانل وامل ةتئاوسلاو

 دح ىلع اعقاو رجزلا نوكيل ( ميلع ميكح هنإ) ديعولا هنم داره لاو ؛ مهفصو ممزجيس . ثانالاو

 . قاقحتسالا بسو . ةمكدلا

 الوقو ءارفلل نيلوق : لاوقأ ةثالث (ةصلاخ)ثينأت ىف ىرابنألا نبا ركذ 4 ةيناثثا ةلأسملا)

 ” ]0 6  فحرلا نا ةتلابلل مااا ىكنانل تعدل ءاحملا نأ: اهدحأ ٠ قابكلل

 اذه . ىل صلاخو « ىل ةصلاخوه ؛ لوةيكلذك . ةيغاطلاو « ةيهادلاو « ةباسذو ؛ ةمالعو : ةيوأر

 : ىناطكلا لزق

 ةرابع ناكاذإو « ةنجالانع ةرابع (ماعنالاهذه نوطبىام) هلوق ىف(ام)نأ «ىناثلا لوقلاو

 وه ىذلا هزيخ ثنأ هناف ؛ ةيآلا هذه ىف ا . ظفللا لع هريكذتو « ىنعملا ىلع هثينأت زاج ثنؤم نع

 ةصلاخوذ :ريدقتلاو اردصمنوكي نأ : ثلاثلاو . ظفالا ىلع (مرحمو) هلوقىفركذو « هانعملةصلاخ)

 . ةمعن صخرلاو « ةمحر رطملاو « ةيفاع كؤاطع : مهوةك

 ءايلاب (نكي) ريثك نبا أرقو بصنلاب (ةتيم)و ءاتلاب (نكست نإو) رماعنبا أرق «ةثلاثلا ةلأسملا)

 (ةتيم) ءايلاب (نكي ) نوقابلاو « بصنلاب (ةتيم) ءاتلاب (نكست) مصاعزعركب وبأ أرقو « عفرلاب (ةتيم)
 ظفللا ىف انتاوَم لغافلا ناك املا ثينأتلا ةمالع لعَملا قدلأ هنأ اهبجوذ « صاع نن ةءارق امأ . بضنلاب

 مهل نكي نإو : ريدقتلاو . رمضم هربخو (نكي ) مسا (ةتيم) هلوق نأ اهمجوف ريثك نبا ةءارق نأ

 ةمالع لعفلا قحلي مل : ىلعوبأ لاق . تيما ىنعم ىف ةتبملا نآلل ركذو . ةتيم كانه نكي نإو وأ ةتيم

 ىنعمب هناآل « ربخ ىلإ نوكلا جاتحي الو ٠ قيقح ريغ هشينأت هيلا دنسملا لعافلا ناك امل ثينأتلا

 ثنأف هتيمروكذملانكت ناو ريدقتلاف بصنلاب (ةتيم) ءاتلاب (نكست) مصاع ةءارقامأو .عقوو ثدح



 طنش ةيالا رجح ثرحو ماعنأ هذه اولاقو» ىلاعت هلوق

 مهو اس ه اسرته اس سي ملم هاس سس مك هع

 ءاككأو 1, 1 نمالإ معطي ال رجح ك ثرح>حو ماعنأ هذه اولا

 27-622 ه2 2 2 © ه2 ه- ا ملا ةوبيص صارخ ريت 65 تشرع

 ام مج رجيس هيلع ءارتفا الع هللا م منا نورك يال ماَعنأَ اهروبظ تمرح

 ه- م26 2 ه-

 لأ نورتفي أوناك

 مهنأ ىلع لدب (نورتفي امو) هلوقو ( متتشام اولمعا) ىلاعت هلوق نونا 0 اذهو (نورتفي امو

 :ةلوقلا كلذ ىف نييذاك ]نوناكف ؛ هدالوأ لتقب مهرم أ هللا نإ : نولوقي اوناك

 تمرح ماعنأو مهمزب ءاشن نم الإ اهمعطي ال رجح ثرحو ماعنأ هذه اولاقوإل ىلاعت هلوق

 (نورتفي اوناك امب مهيزجيس هيلع ءارتفا اهلع هللا 1 ؟ذيال ماعنأو اهرؤهظ

 نإ : اهلوأف : اماسقأ مهماعنأ اومسق مهنأ ىهو ؛ ةدسافلا 0 نم ثلاث عون اذه نأ للعا

 ىف ىوتسيو ؛ نحطلاو حبذلاك ؛ لوعفم ىنعمب لعف (رجح) هلوةف (رجح ثرحو ماعنأ هذه) اولاق

 رجحلا ل صأو « تافصلا ريغ ءامسالا كح هنكح نآل ؛عمجاو دحاولاو ثنؤمملاو ركذملا هب فصولا

 نسحلا أرقو « هعنم ىف ىأ : ىضاقلا رجح ىف نالفو « حنابقلا نع هعنملارجح لقعلا ىمسو « عنملا

 مهثرح نم ايش اونيع اذا اوناكو « قيضلازموهو (جرح) سابعنب|نعو ءاحلا مضي (رجح) ةداتقو

 . ءاسنلا نود لاجرااو «ناثوألا مدخ نونعي (ءاشن نم الإ اهمعطيال) اولاق مهتهآَل مهماعنأو

 بئاوسلاو رئاحبلاىهو (اهروهظ تمرح ماعنأو) هيف اولاق ىذلا مهماعنأن م (ىناثلا مسقلاو)

 . ةلياملا ةروتم ف هريسفت ص دقو, ىإ 2

 ءامسأ اهيلع نوركذي امنإو « خبذلا ىف (اهيلع هللا مسا نوركذيال ماعنأ) (ثلاثلا مسقلاوإل

 . اهروهظ ىلع نوبلي الو الع نوجحال ليقو ؛ مانصألا

 كلذ مهلوق نآل , دكؤم ردصم وأ لاح وأ هل لوعفم هنأ ىلع هباصتناف ( هيلع ءارتفارإ لاق مث

 . ءارتفالا ىنعم ىف

 . ديعولا هنم دودقملاو «نورتفي اوناك امب مهيزجيس ل ىلاعت لاق 7



 ةبالا«هولعئام كبر ءاشولو» ىلاعت هلوق 5 دال

 مهورمأ مهنيطايش مثؤاكرش : دهاجم لاف « ءاكرشلاب دارملا ىف اوفلتخاو . ةيآلا هذه نم دارملا وهو

 « ىلاعت هللا ةيصعم ىف مهوعاطأ مهنأل , ءاكرش نيطايشلا تيمسو « ةليعلا ةيشخ مٌمدالوأ اودي نأب

 لاقو (نومعزت منك نيذلا ؟ؤاكرش نبأ) ىلاعت هلوةك اهوذختا منال « مهيلا ءاكرشلا ةقحأو

 موي لجرلا ناكو ؛ مهدالوأ لقرافكلل نونيزياوناكنيذلامثو « مادخو ةندس مهتهلال ناك: ىلكلا

 ىلع بلطملا دبع فاح انك مهدحأ نرحنيل امالغ اذكو اذك هل دلو نُئل هللاب فلحيف ةيلهاجلا ىف

 بر ءورسإ نيطابشلا تي رشسلاو مه رشلا : لو ىلعو تدان 5 اك ث نيطاسشلا تعم 5 ءاكرشإا سل كسلا ه ءاكشلا : كايفلاز[نده تلاع كن

 ؟ كما لوق

 (لتق) نم ماللا مضبو ءءايلا رسكو ءازلا مضب (نيز) هدحو صاع نبا أرق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ماللا حتفب (لتق) ءايلاو ىازلاحتفب (نيز) نوقابلاو ضفخلاب (مماكرش) لادلا بصنب (مهدالوأ) و
 نيك رشملا نم ريثكل نيز : ريدقتلاف رماع نبا ةءارق هجو امأ . عفرلاب (مهؤاكرش) رجلا (مهدالوأ)

 وهو. هال لاهو هب لوعفملاب هيلا فاضملاو 2 فاضملا نيد لصف هنأ الإ 2 مهدالوأ مهتاكرش لك

 : هلوقىف اك رعشلا ىف هوزكم

 هدازم ىنأ صولقلا جز ةجرمب اتججزف

 ىذلاو ؛ أولاق . ةحاصفلا ْق زجعم وه ىذلا نآرقلا ُّق فيكف زدشلا َّق اهنكتي ناك اذاو

 رحيأرق ولو ,ءايلاب ابوتكم (مهئاكرش) فحاصملا ضعب ىف ىأر هنأ ةءارقلا هذه لبع سماع نبا لمح

 اذه نع ةحودس-نم كلذ ىف دجول مهاومأ ىف مثقاكرش دالوالا نأ لجال « ءاكرشلاو دالوألا

 عفتني ال) هلوق هريظنو , لعافلا لع لوعفملام<دقتالإ ايف سيلف : ةروهشملا ةءارقلا انأر  فكرألا

 2 مالا نومدقي مهنأ وه لوءفملا ميدعت ف كيشلاو (هبر مهأرإ لتبا ذإو) هلوقو (امنامإ أسفن

 لمح بسلا انهلف# مهدالوأ لتق ىلع مممادقإ انهه بجعتلا عضومو ىنعأ هنأشب مث ىذلاو

 . ريدقتاا اذه

 لاق (نيدرتل تدك نإ) نآرقلا فو ؛ كالهالا ةغللا ىف ءادرالاو «مهودريل )ل ىلاعت لاق مك
 نوعرف لآ هطقتلاف) هلوق ىف اي ةبقاعلا مال ىلع ةلومح انهه ماللاو ء رانلا ىف ,هودربل : سابع نبا

 اذهف « ليعمسإ نيد ىلع اوناك مهل ءاوطلخيل ىأ (مهنيد مهيلع اوسبليلو . ًانزحو ًاودع مهل نوكيل

 . قحلا نيدلا كلذزع مهليزي نأ دارأ . ةدسافلا عاضوألا هذهب مهاتأ ىنذلا

 نوكرشملا هلعف ام لك نأ ىلع لدي هنا : انباخصأ لاق (هولعفام كبر ءاش ولوإ) ىلاعت لاق مث

 مهرذف) ارارم هركذ قبس دقو .ءاجلالا ةئيشم ىلع لوم هنإ : ةلزتعملا تلاق . ىلاعت هللا ةئيشمب وهف



 00 ةيالاغد كر نك نيكاسشملا نا رلنكل نيز كلذك وه»ىلاعت هلوق

 هر ار هج

 ودرب مواكرش مدل 05 يكرتلا نم ريثكل ني و كلَدكو
 تيما

 دع ا اس هد همس هزت هرم رو ا © يحب اس

 »1١١07« نورتشي امو مثهرذف ا ءاَ ولو مهيد مهلَعاَو يلو

 اكز ناو هسفن بيصن ىز ءاش ول اولاقو « احل ةهآلا بيصن اوكرت هللا بيصن كزيملو ةهلآلا

 ,ةندسلا هوطعأف هللا بيصن اوذخأف , ةقفن نم انتهلالدبال اولاق , ةحلآلابيصن كزي ملو هللا بيصن

 نيك اسملا ىنعي(هللا ىلإ لصيالف) ماعنالاو ثرحلا ءامب نم ىنعي ( مهئاكرشل ناك اف) هلوق كلذف

 ملا لصي وبف هلل ناك امو « هللا ببصت هنومسيو هلل هنوزرفي اوناك منال (هللا ىلإ) لاقامإو

 اهوجو ةءاسالا هذه ةيفيك ىف ءاملعلا ركذو (نودكحيام ءاس لاقف) لعفلا اذه مذ ىلاعت هنا مث

 هفس وهو ءىلاعت هللا بناج لع ظفحلاو ةياعرلا ىف مانصألا بناج او>جر مهنأ : لوآلا : ةريثك

 اضيأ اذهو : عيمجال قلاخلا ىلاعت هنأ عم هريغل هضعب اولعجو هلل بيصنلا ضعب اولعج مهنا «ىناثلا

 ناكف ؛ عرش الولع هتحصبدهشي ملو ؛ مهسفنأ لبق نم هوئدحأ مكح؟كحلا كلذنأ : ثلاثلا . هفس

 ردمو رجح لكل بيصنتاا زارفإ نسل مانصالا بيصن زارفإ نسح ول هنأ : عبارلا . اهفس اضيأ
 كلذب عافتالا ىلع اضيأ | ةردق الو « ماعنألاو ثرحلا لوصح ىف مانصألا 1 ل ىلقلل

 ةياكح نم دوصقملاو (نومكحامءاس) هنأ هوجولا اذه. تبثف . اًئبعامل بيصنلا زارفا ناكف بيصنلا

 كلذ ريصي:نأو.« بهاذملا هذه نيلئاقلا لروقع ةلق سانا تفرذي .نأ  ةدشافلا:بهاذملا هذه لاتمأ

 . ةتبلا دحأ مهمالك ىلإ تفتليال ناو: ءالقعلا نيعأ ىف مريقحتل ايبس

 اوسبليلو مهودريل مقاكرش مهدالوأ لتق نيكرشملا نم ريثكل نيز كلذك وإل ىلاعت هلوق

 « نورتفي اهو مهرذف هولعفام هللا ءاش ولو مهنيد مهلع

 : لئاس ةنآلا قو

 هلوقو  ةلطابلا مهيهاذمو « ةدسافلا مهماكحأ نم ىتاثلاعونلاوه اذهنأ لعا «ىلوألا ةلأسملا)

 كلذكف . كاذ اولعف !كىأ (ماعنآلاو ثرحلانم أرذ امم هلل اولعجو) هلوق لع فطع (كلذك و)

 ىف ةياهم : ابيصن ءاكرشللو ءابيصن هلل مهلعج نأ : ىنعملاو : دالوألا لتق مهؤاكرش مهنم ريثكل نيز
 كلذو « ةلالضلاو ةلاهجلا ىف ةياهن مهسفنأ دالوأ لتق ىلع مههمادقإو « معنملا قلاخلا ةفرعمب لهجلا

 . ةساّسلاو ةكاكرلا ىفاضغب اهبضعب لكاشي ملاوحأو ءالؤه ماكحأ نأ ىلع هيبنتلا ديفي

 , جيوزتلا نم وأ رقفلا نم افوخ ءايحأ مهتانب نونفدي ةيلهاجلا لهأ ناك «ةيناثلا ةلآسملا])



 ةيآلا «ابيصن ماعنالاو ثرحلا نم ]2 اى كان ف

 0 ا ايص مامنالاَو ثر 8 نم 0
 اذ ب سلبا ل ذآ

 رس حل | اس ةاضأ كح ب 2

 0 لصي وه هلل ناك أمو هلأ 1! لص باق مهئاكرشل 210 اماكرتتل 0

 ب

 لتر نر ا - مهئاكرش

 اذهو مهمعزب هلل اذه اولاقف ابيصن ماعناآلاو ثرحلا نم ارد ىلاعت 5 ٍ

 ( نوكحيام ءاس مهئاكرشش ىلإ لصي وهف هلل ناك امو هللا ىلا لصي الف مهئاكرشل ناك اف انئاكرشل

 مهتالاهج نم اعاونأ هبيقع ركذ ةمايقلاو « ثعبلا مهر اكنإ ىف مهتقيرط حبق نيبال ىلاعت هنأ معا
 ىلا تافتلالا نع ءالقعلل اريفنتو ؛ مهلوصحم ةلقو « موةع فعض ىلع اهيبذت مهاوةأ تاك اكرو

 زعملاو نأضلاك مهماعنأ ندهو 4 حمقلاو 0 مهُورح نم هلل نولعجب مهنأ اهامج نم 4 مهتاملك

 مومذكب ديري (مبمعزب هلل اذه) اولاقف ءابيصن ءرقبلاو لبالاو

 ؟ هلل اذه : مهلوق ىف بذكلا ىلإ اوبسن فيكف هلل ءايشالا عيمج نأ سيلأ : لبق ناف

 مالكلا ريدقتو : جاجزلا لاق . بذكلاوه ناطيشلل ايصنو ؛ هلل ابيصن نيبيصنلا مهزارفا :انلق

 هلوق 1 2ك عل 3 نيمسقلا هليصفت ير | 7 0 1 اييصن 00 اييصن هلل م

 0 اع ابن موقق

 ىفو 4 مهئاكرش ىلإ لصي وهف هلل ناك امو هللا ىلإ لصي الف مهئاكرشل ناك اسف ) ىلاعت لاق ّ

 مهثورح نم هلل نواعجي نوكرشملا ناك : امهنع هّللأ ىذر سابع نبأ ناكل: لاقل“ كر هريسفت

 ناييصلا ةومءطأ هلل ناك امو ؛ هيلع هوقفنأ منصلل ناك اف ءابيصن ناثواللو ءابيصن مهماعنأو

 اولاقو هوكي ناثؤاللا يصنف هلل هوا امم" طق نإ مث .٠ 'ةئبلا'هنم ناولك أي الو نيك اسملاَو

 |بيصن ىلإ هودرو دخأ هللا بيصل فناثوألل هولعجا م لاك نإو ) اذه نع 0ع هللأ نإ

 ؛ هللا انع هلدب اوذخأ مهناثوآلام كللف اذ 2 ل7 ملا“ و . ريقف هنإ :اولاقو

 هولعجام قس نمرجفنا اذا هنأ ىتعملا : دهاجلاق : ثلاثلا . لجو زع هلل امف كلذ لثم نولعفي الو

 مهءاصأ اذا : ةداتق لاق : عبارلا .”ة راك كلذأ نكح ىلع ناك نإو . هودس هللا بيصن ىف ناطيشلا

 بيصن اأو مك نإ 8ع لتاقم لاق - سماخلا : مهئاكرشل هولعج 5 أورفوو هلل امم اوناعتسا طدقلا



 ع ةيآلا «نوملاظلا حلفي ال هنإد ىلاعت هلوق

 نع ثعبلا ركشي نم ددهي نأ هدعب نم هلوسر رمأ(تآل نودعوتامما) هلوقب نيب امل هنأ ملعا

 : ثحابم هيفو (مكتناكم ىلع اولمعا موقاي لق) لاقف ؛ رافكلا

 نوقابلاو ٠ نآرقلا لك ىف عما ىلع , فلالاب (.تاناكم) مداعزعركب وبأ أرق (لواآلا ثحبلاإ)

 دقو « ةدرفم صاألا سك | ىف رداصملاو ء ردصم هل ؛ دارف ل | هج ولا و : يدا لا لآ (متاكم)

 .كلواألا وه كلاغلا نأ الإ لاو حالا ضن افراق عمجب

 نكمم اذإ ةناكمنكم : لاقي ؛ اردصم نوكت ةناكملا : فاشكلا بحاص لاق (ىناثلا ثحبلا)

 (متناكم ىلع اولمعا) هلوقف ؛ ةماقمو ماقمو « ةناكموناكم : لاقي «ناكملا ىنعمو ؛ نكسقلا غلبأ

 اواسعا داري نأ اضيأ لمتحيو ؛ متاكمإو مكتعاطتسا ىصقأو ىرمأ نم مكنكمب ىلع اولمعا لمتحي

 تبثا ىأ ؛ نالفاي كتتاكم ىلع : ةلاح ىلع تدثي نأ ىمأ اذإ لجرال لاقي اهيلع متنأ ىتلا مكتلاح ىلع
 اوتبثا : ىتعملاو ء اهلع ىتلا « ىتاكم ىلع لماعانأ ىأ (لماع ىنإ) هنع فرحنتال هيلع تنأ ام لع

 ةيقاعلا هلانيأ (نوملعت فوسف) ؟تراضم ىلعو « مالسالا ىلع تباث ىناف ؛ متوادعو ؟رفك ىلع

 ىلع مهلا مالا ضيوفت ىهو (متئشام اولمعا ) هلوق ةقيرط ىمألا اذه ةقيرطو . ةدومحلا

 . ديدهتلا ليبس
 ىف ءارفلا ركذ (رادلا ةبقاع هل نوكت نم نوملعت فوسف) هلوق ىف نم «(ثلاشلا ثحبلاإل

 ىلع اعفر نوكي نأ :ىناثلا . هيلع للعلا عوقول بصن هنأ : لوألا : نيبجو بارعالا نم هعضوم

 (نيبزحلا ىأ ملعنل) ىلاعت هلوقك «رادلا ةبقاع هل نوكت انيأ نوملعت : ىنعم

 هل تسيل رفاكلا نأ مهوي (رادلا ةبقاع هل نوكت نم نوءلعت فوسف):هلوق (عبارلا ثحبلاإإ)

 . لكشم كلذو ءرادلا ةبقاع

 : لاقي هدض ىفو « رفظاامحلو ةرثكلا هل:لاقي اك هلن وكت ال ورفاكلا لع نوكت « ةبقاعلا : انلق

 . رفظلاو ةرثكلا يلع

 ءاتلاب نوقابلاو اضيأ صصقلا ىفو ءايلاب (نوكي نم) ىناسكلاو ةزمح أرق (سماخلا ثحبلا)

 هلوقكف : ثنأ نف «قيقح ريغ هثينأتو « ةيفاعلاك ردصم ةبقاعلا: ىدحولا لاق . نيتروسلا ف

 نم ةظعوم مكتءاج دق ) لاقو (ةحيصلا اوءلظ نيذلا ذخأو) هلوقكف ركذ نمو (ةحيصلا مهتذخأف)

 (هبر نم ةظعوم هءاج نف) ىرخأ ةيآ ىفو (مبر

 ديدهت (مكتناكم ىلع اولمعا) هلوق نأ نأيب هنم ضرغلاو (نوملاظلا حلفيال هنإ )ل ىلاعت لاق مث

 , ةتبلا مهيلاطم نوزوفيالو نودلفيال رافكلا ءالؤه نأ : هانعمو ؛ بلطو أ هنأال . فيوختو



 ةيآلا «لماع ىنإ مكتناكم ىلع اولمعا موقاي لق» ىلاعت هلوق 5

 وو رطل حا 6 دس راس تح هر ا

 رك نم نويلعت َقوَسَف لم ع نإ مُكَتاَكَم لعاول- ها موق اي لق

 56١ َنوملاَظلا حلمي ال نإ راثلا قاعه

 قيرطولع الإ نوكي ال فالختسالا نال . مكب اهذإ دعب نم ىنعي (؟دعب نم فاخةساو) هلوق امأو
 اقلخ : مهضعب لاف اوفلتخاو ؛ عبارو ثلاث قلخ هنم دارملاف (ءاشيام) هلوق انآ كنان 0 لكلا

 قلك نأ لغ رداق هنأ ةارملا لب : ملم وبأ لاقو ؛ عوطأ نونوكي سنالاو نجلا لاثمأ نم رخآ

 ىلاعتهنأ ةداعلاب نوملعي موقلانآل برقأ هجولا اذهو : ىضاقلا لاق سنالاو نجلا افلاخم اثلاث الخ

 «ةردقلا ةلالد ىف ىوقأ نوكي عبارو ثلاث قلخ ىلع لمح ىتف قلخلا اذه لاثمأ ءاشنإ ىلع رداق

 نر لكو ني نإا قلخلا نم سنج نود سنج لع ةروصقم تدلي هتردق نأ لغ هنن ىلاعت هناكف

 مهاقبأ نيرضاخلا موقلا ءال ل هتمحرل ىلاعت هنأ قيرطلا اذهب نيبف , باوذلا ىه ىتلا ةميظعلا هتمحرل

 !5) لاقف كلذ ىلع هتردق ةلع ىلاعت نيب مث . ماوس مهب لدبأو مهافأو مهتامآل ءاش ولو مباهمأو

 سيل ةفطن نم ناسنالا قاخ ىلاعت هنأ لع ركمفت اذإ لقاعلا ءرملا نآل (نيرخآ موق ةيرذ نم مك أشنأ

 الان اك اذإو ,اةكللاو 'ةردقلا ضخما كلذ نوكت نأ بجوف « ريثك الو ليلق هتروص#نه اف

 مثريوصت ىلع ردقي كإذكف , ةصاخلاةروصلا هذمب ماسجألا هذهريوصت ىلعىلات ردق اكف كلذك

 لاق .لاذلا رسكب تباث نب ديز أرقو لاذلا مضب (ةيرذ) مهلك ءارقلا أرقو . اهلل ةفلاخ ةروصب
 )ناتعل بع و كتلا

 وك , اوناكمهنأل , ةعاسلا ءىجب نه قآل لاققلا لاق ( تال نودعوت امإإ ىلاءتلاق مْ

 ا امأو « باوثلا نع رابخالاب صوصخم دعولا نأ وهو : رخآ لامتحا هيف لوقأو « ةمايقلا

 وهف باوثلاب دعولاب قلعت ام لك ىنعي (تآل نودعوت امنإ) هلوقف باَمعلا نع رابخالاب صوصخم
 اذه ىوقيو كلذك سيل ديعولا بناج نأ ىلع لدي مزجلا اذهب دعولا صيطختف ؛ ةلاحم ال تأ
 لصاحلاف . انمكحو انتردقنع نوجرخت الىنعي (نيزجعمب مت ::أ امو) لاق هنأ وهو ؛ ةيآلا رخآ هجولا

 كلذو (نيزجعمب متنأ امو) هلوقىلع داز اق غول ركذ 52 نأ هنوكب مزجدعولا ركذ كد

 : كلا نااار هجر فق نأ اعوذ

 رادلا ةبقاع هل نوكست نم نوملعت فوسف لماع ىنإ مكتناكم ىلع اولمعا موق اي لقر) ىلاعت هلوق
 ( نوملاظلا حلفي ال هنإ



 0 :7 ةيآلا « 2 يا

 رامو) ةيآلا هذهلبق هلوقب ةراشالاهي 2 كالا املاعىلاعت 0 1 امأوأ 57 ةياغا

 3 كبرو) هلوقب ةراشالا هيلاو تاجاحلا نع ًاينغ ىلاعت هنوك : اهثلاثو (نولمعي اهع لفاغب

 . اهنع ًاينغ هنوكب لاعو حنابق || حبقب ملاع ىلاعت هنأ تبث « ةثالثلا تامدقملا هذه عومجج تبث اذإو

 هنوكب هلهجل امإ هيلع مدقي امنإ حيبقلا لعذ ىلع مدقملا نآل ء امل العاف هنوك عنتما اذه تبث اذاف

 نعأينغ ناكاذإو : حتابقلا حبقب الهاج هنوك عنتما لكلاب املاع ناكاذاف « هجايتحال امإو « احيبق

 لاعتم حتابقلا لعف نع هزنم ىلاعت هنأ ىلع لدي كلذو « حنابقلا لعف ىلإ اجاتحم هنوك عنتما لكلا

 املو : اهيلع مهيثي نأ بجو ةقاشلا لاعفالا هديبعفلك الف  ادحأ لظي الهنأب عطقي ذتنيخ . اهنع

 هنوك تبث قيرطلا اذهف « ايف الداع نوكي نأ بجو ؛ ىصاعملا لعف ىلع باذعلاو باقعلا بتر

 لكلا ف الدات ناك

 ؟ فيلكتلا ىف ةدئافلا اف , ىلاعت هنع ملظلا ىتنا قيرطلا اذهب نأ به : لئاق لاق ناف

 (ىنغلا كبرو) هلوقف مالكلا بتك ىف ررقم وهام لع ةمحرو ناسحإ فيلكتلا نأ :باوجلاف

 اهطبنتسا ىلا لئالدلا ريرقت 3 ؛ ىناثلا ماقملاىلإ ةراشإ (ةمحرلا وذ )هوقو لوألا ماقملا ىلإ ةراشإ

 . مهطوق ةح ىلع ةيآلا هذه نم ءالقعلا فئاوط

 ءايض دلاولا مامالا خيشلا تعمسو , مظعتلاو سيدقتلا الإ نولواحيال لكلا نأ ىخأاي لعاو

 : لوقي ٠ ىراصنالا رصان نب ناملس مساقلاابأ خيشلا تعمس : لاق هللا همحر نيسحلا نب رمع نيدلا

 بناجىفهللا مظعت ىلع ةلزتعملا رظنو : ةئيشملا ذافنو ةردقلا بناج ىف هللا مظعت ىلع ةنسلا لهأر ظن

 ميظعتلاب الإ هللا فصي مل ادحأ نأ تيلع تلمأت اذاذف «ىغبني ال ام لصف نع ةءاربلاو لدعلا

 هذهب قلعتملكلا ءاجرو « باصأ نم مهنهو أطخأ نه مهنم نكلو : هيزنتلاو سيدقتلاو لالجالاو

 (ةمحرلا وذ ىنغلا كبرو) هلوق ىهو ةملكلا

 هسفن فصو ال ىلا»اهنأىنعملاو (ءاشي ام كدعب نم فلختسيو بهذي أشي ناإإ ىلاعت لاق مث

 اصوصخ اندعم هتمحرل نأ الا ةمحرلا اذ ناك ناو هنأ ناظ نظي نأ زو< ناكدقف ةمحرلا وذ هنأب

 نيرخآ اموققلخي نأ ىلع رداقو ؛ قلخلا اذه ىف ةمحرلا عضو ىلع رداق هنأ ىلاعت نيبف انيعم اعضومو

 ىلع: هيبذتلاا دوصقملاو:مىأو لك أ .نيملاعلا نع ءانغتسسالا "وكب ةجاولا اذه لغو مهيف هتحر عضيو

 أنقي نإ) هلوقامأ ..ءال وه قلخم الإ متحرر ارابلإ هتكع اال هيأ لج الل نذل كل: هل سعد

 فياكتلا خلبم مهغلبي ال نأ لمتحيو اضيأ ةنامالا لمتحيو كالهالا هب دارملا نأ برقألاف (كبهذي

 6«)م رخف -؟»



 ةيآلا «ةمحرلا وذ ىنْغلا كبروهىلاعت هلوق 0

 صاألا و « هنمالإ ةمحرالهنأ : هانعم ناف , رصحلا ديفي (ةمحرلاوذ ىنغلا كب رو إل هلوقنأ ملعاو

 رول ندا كفي دح اوادتادل كج اولا وبا .هتاذل نكسما أ هتاذل بطلا اورام دو زم انآإلا كا ذك

 رصحلا اذه ةمص ناهربلا اذهب تدثف «قملانمالإ ةمحرال هنأ تبثف . هاوس امف ةلخاد ةمحرلاو « هنم

 ظ . وه الإ محرال هنأ تبثف . وهالإ ىنغال هنأ تبتف

 كلذكو . هدبع ىلع ىلوملاو . دلولا لع نيدلاولا ةمحر راكنإ اننكممي فيكف : لئاق لاق ناف

 ؟ ةحرلا عاونأ رئاس

 بلقىف قلأ ىلاعت هنأالول : لولا : هوجو هيلعلديو . هللانم قيقحتلادنع اهلكنأ : باوجلاف

 محرلا ناك « هللاوه ةيعادلا كلت دجوم ناكاسلف . ةمح رلا ىلع مدقأ امل« ةمحرلا ةيعاد ميحرلا اذه

 افؤر باقني مث ؛ هياع بلقلاىساق ناسنإ ىلع بضغلا ديدش نوكي دق ناسنالا نأ ىرتالأ . هللاوه

 كس نأ كيش 1 عا هلا كلت كالفن نزل ةياثلا: لإ: لاواللا ةلاخلا نم هبذآتنان انوطغل كر

 (مراصبأو مهتدقفأ باقنو)'هلوق.ؤهو نآرقلابو!:لمللنلل ًاعطقاناهربلاب ىلاعت هللا وه تولقلا
 نكلو :« بهذلاو بوثلاو ماعطلا طءأ محرلا كلذنأ ليغ: قالا ر كشا لالا ا ةحرالا# )1 كانت

 جازملا ةتصىطعأ ىذلاف ؟ عافتنالا فيكفالإو « ءايشالا كلتب عافتنالا نم نكملاو جازملل ةحصال

 ىطعي اهإإ وهف ًائيش هريغ ىطعأ نم لكنأ : ثلاثلاو . ةقيقحلا ىف محرلا وه ةنكملاو ةردقلاو

 «بلقلا نع ةيسنجلا ةقرلا عفد وأ « ةرخآلا ىف باوثلا ىأ كايدلا' ىف ءاقلا امإ وهوا سرع كلط

 ةينيقيلا نيهاربلا هذبب تبثف . ميركلا ميحرلا وه ىلاعت ناكف « تا قم ملا ل نا

 اذاف . وه الإ ميحر الو ىنغال هنأ ىنعمب (ةمحرلاوذ ىنغلا كبرو) ىلاعتو هناحبس هلوق ةح ةيعطقلا

 ادار يذلا اقع ضقتنيت البو نيعيطملا .تاغاظب, لك ةيفالدنأ كيث! :لكللا نع وع هنأأ كيث

 لجأ الإ , تاعاطلا ىلع باوثلا الو , بونذلا ىلع باذعلا بترام هنأ تبث ؛ ةمحرلاوذ هنأ تبث

 كش متلسحأ متسحأ نإ) ىرخأ ةبآ ىف لاق 5: ناسحالاو دوجلاو مركلاو لضفلاو ةمحرلا

 نايبلا ىلع اهحرشو ةلاحلا كلت ليصفتامأو . بابلا اذه فاكىلامجالا ناببلا اذهف (اهلف متأسأنإو

 : عضوملا اذهم قيليال ايف . ماتلا

 الداع هنوك ىلع لادلا ليلدلا ىلإ ةراشإ ةيآلا هذه : اولاقف ةلزتعملا امأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 ىلاعتهنأ هريرقت : لاقف لوآألا بولطملا امأ . هدابعب انس امحر هنوك ىلعو ؛ حيبقلا لعفنع ار

 . حيبقلا لعف نع ىلاعتي هناف كلذك ناكن ملكو ؛ هنع ًاينغ هنوكب ملاعو حئابقلا حبب ملاع

 ثداوحلا ىف نأ : املوأ . ةثالث تامدقم عومجمب مني امإ اهريرقتف « ىلوآلا ةمدقملا امأ



 سل ةيآلا «ةمحرلا وذ ىنغلا كبرو » ىلاعت هلوف

 3 0 اع ما باح فاقت دا اننا كارت ني اكل لانا معا «ىلوألا 00

 نيينذملاو ؛ باوثلاب نيعيطملا صيصخن نأ نيب ؛ ةنيعم ةبترمو ةصوصخم ةجرد موق لكل ن أركذو

 هتاذإ ىنغ ىلاعت هناف . نيبنذملا ةيصعمب صقتني وأ نيعيطملا ةعاط ىلإ جاتحم هنأ لجاأل سيل « باذعلاب

 حاورألا هذه بيترت ىلإ ليبس الو « ةلماك ةماع هتمحر ناف اينغ هنوك عمو « نيملاعلا عيمج نع

 تاعاطلا ىف بيغرتاا بيترتب الإ «راربألا ءادعسلا تاجرد ىلإ اهلاصيإو ةيناسنالا سوفنلاو ةيرشبلا
 باوثلا بيترت قلخلا ىلع هتمحر نمو (ةمحرلاوذ ىنغلا كبرو) لاقف تاروظحلا نع بيهرتلاو

 . ًاينغ ىلاعت هنوك نايب ىلإ : لوألا : نيرمأ نايب ىلإ انهه رقتفنق ؛ ةيصعملاو ةعاطلا ىلع باقعلاو
 اكل ايات ناكاول ةنآإل ,ءءاودسام. لك قع هم اك رز ةلاتفأ اه افرك 5 ل كاب ك1 1

 وأ تاج لكف ًاضيأو لاحت هللا لغ وهو. هناذإ نصقان مريب لكسشملا و لكفلا كا رك

 ماودي بلسلا كلذ وأ باحيالا كلذ ماود بجو . هققحن ىف ةيفاك هناذ تناكن اف « ضرفي, بلس

 وأ لصفنم ببس دوجو ىلع اهمدعو ةلاخلا كلت لوصح فقوتي ذئةيخ « ةيفاك نكت ملذإو . هتاذ

 لصفنملا ببسلا كلذ دوجو ىلع نافوةوم امهو مدعلاو توبثلا كلذ نع كفننال هتاذف « همدع

 ةفوقوم هتاذ نوك .مزاف ٠ ءىثلا كلذ لع فوقوم ءئثلا لع.فوقوملا لغافوقوملاؤ 6 هَهَدَعو

 ىلاعتهنأ تبثف . لاحم وهو هناذإ نكمم هتاذإ بجاولاف . هتاذإ نكم ريغلا لع فوقوملاو « ريغلا ىلع

 . قالطالا ىلع ىنغ

 نال ؛كلذك مالاو وه الإ ىنغال هنأ : هانعم . رصحلا ديفي (ىنغلا كبرو) هلوق نأ معاو

 . وهالإ ىنغال هنأ تبثف ؛ جاتحم هتاذل نكمملاو هتاذل نكمي هاوس امو ؛دحاو هتاذل دوجولا بجاو

 هيلع ليلدلاف (ةمحرلاوذ) هنأ تامثإ 0 كبرو) هناحبس هلوق ةعص عطاقلا ناهربلا اذهب تبثف

 امإو ةةنانمللا لاؤحالا بضخامإ *تاكارو كاذاؤ تكاداعشو تاريخ و

 رار ان نك اف ا 0 هانركذ ىذلا ناهربلاب تيثف . ةينناحورلا لاوحاألا بسح

 تاريخلا مم دوجولا ىف لخدام لكنأ تيئف . هقيلختو ةنيوكتو هداحباب دوجولا ىف لخدي
 ءارقتسالا نإ مث . هنيوكتو هداحجيابو  هناحبس قحلا نم وهف تاداعسلاو تاماركلاو تاحارلاو

 نإو عئاجلاو « هنم د تك ناك نإ و ضار .ناواارتلا لع كلاغ 1ك

 ديال هنأ تبثف . هنم رثك أريصبلا نأالإ , اريثك ناكن إو ىمعاللاو : هنم' رثكأ ناعبشلاف اريثك ناك

 نأ تبثو . ةفآلاو ملألاو رشلا نم بلغأ ربخلا نأ تبثو « ةحارلاو ةمحرلا لوصحب فارتعالانم

 (ةمحرلا وذإ) وه ىلاعت هنأ ناهربلا اذهب تبثف . ىلاعت هللا وه اهرسأب تاريخلاو تاحارلا كلت أدبم



 ةيالا«ةمحرلا وذ ىنغلا كبرو» ىلاعت هلوق ولأ
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 : كا ةيآلا َّق

 . ةبيغلا لعءايلاب نوقابلاو « باطخلا ىلع ءاتلاب (نولمعت) هدحو ىاعنرا أرق«ىلوآلا ةلأسملا)

 لهأ لاوحأو ؛ تاجردلاو باوثلا لهأ لاو-أ حرش امل ىلاعت هنأ ٍلعا 4ةيناثثا ةلأسملا)

 : نالوق ةيآلا ىفو (اولمع امم تاجرد لكلو) لاقف ءايلك امالك ركذ تاكردلاو باقعلا

 : ريدقتلاو « ىصاعلاو عيطملا ىف ماع (اوامع ام تاجرد لكلو) هلوق نأ «لوالا لوقلا 9

 ةجرد ىلإ اهنم قرت ةراتو « ةصقانةجرد ف نوكي ةراتف « تاج ردهلمعف هلف ليحمل اماع لكلو

 هب قيلي ام تاجردلا كلت نم ةجرد لك ىلع بترف : ماتلا ليصفتلا ىلع !م ىلاع ىلاعت هنأو « ةلماك

 . رشف ارش نإو « ريخن اريخ نإ . ءازجلا نم
 ظفل نآل « ةعاطلا لهأب صتخم (اوامع امم تاجرد لكلو) هلوق نأ «ىاثلا لوقلاوإل

 ةيصعملاو رفكحلا لهأب صتخم (نوامعت امع لفاغب كبر امو) هلوقو . مهالإ قيليال ةجردلا

 كتل وه باوشلا و

 كلذو . ردقلاو ربجلا ةلأسم ىف انلوق ةح ىلع اضيأ لدت ةيآلا هذه نأ ملعا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 اهنيعب ةجردلا كلت معو ؛ ةنيعم ةجردب نيعم لعف بسحب نيعم تقو ىف دحاو لكل ىلاعت هنال

 لصحت مل ولف ٠ نيبرقملا ةكئالملا رمز هيلع دهشأو ظوفحما حوللا ىف ةنيعملا ةجردلا كلت تبثأو

 ابذك داهشالا كلذ راصلو ؛ الهج ملعلا كلذ راصلو . كلا كلذلطبل ناسنالا كلذإ ةجردلا كلت

 00 راانوكرواع طه تاجرذ لكل نأر كش انا عي ك لذ لكو

 نم قشلاو همأ نطب ىف دعس نم دك ؛ ةمايقلا موي ىلإ نئاكوه امب ملقا فج دقف ٠ كلذك

 . همأ نط ىف قش

 مأشنأ م ءاشيام دعب نم فلختسيو مكبهذي أشي نإ ةمحرلا وذ ىنغلا كبرو) ىلاعت هلوق

 «نيزجعمب متثأ امو تال نودعوت امبإ نيرخآ موق ةيرذ نم

 : لئاسم ةيآلا يف



 ١ ةا/ ةنآلا «اولمع ام تاجرد لكلو» ىلاعت هلوق

 1١« عد 00 اع لفاَعي ا مو ءاوأمت امتار لكَ

 ما

 بصتت ىتا ىه انهه «نأ» » ةماكو , !ظب ىرقلا كلهم كبر نوك ءافتنال 55 انه طاع لكل]
 ملظب ىرقلا كلهم كبر نكي مل هنآل ىنعملاو : ةليقثلا نم ةففخم نوكت ناكر وح : ابيار لايفالا

 كلهم كبر نكي مل ثيدحلاو نأشلا نآل «ريدقتلاو ثيدحلاو نأشا| ريمض هنأل هلوق ىف ريمضااو

 هيلإ انيضقو) هلوقك (كلذ) هلوق نم الدب (كبر نكي مل نأ) هلوق لعحجي نأ : اهثلاثو . ٍلظب ىرقلا

 (نيحبصم عوطقم ءالؤه رباد نأ مالا كلذ

 ببسي ىرقلا كلهمكبر ناكامو « ىنعملا نوكينأ : لوآلا : ناهجو هيفف 4« ملظب ١ هلوق امأو
 هلوةكوهو « مهيلع املظ ىرقلا كلهم كبر ناكامو . دارملا نوكي نأ : ىناثلاو . هيلع اومدقأ ِلظ

 لظلان وكي لواألا هجولا ىلعف . دوه ةروس ىف (نوحاصم ابلهأو لظب ىرقلا كلييل كبر ناك امو)

 لوعلا قال( الطف 'ىيلآال 8/] هج 0 ؛ ىلاعت هللا ىلءف ىلإ ادئاع نوكي ىاثلا ىلعو « رافكلل العف

 ىلا هنالل ء كلذك اندع قهاالا نسل وءاانملاط ناك لسرلا ةثعب لبق مبكلهأول ول ىلاعت هنأ مثوي ىباثلا

 !ذهف.: ةلزتعملا امأو -,هلاعفأ ,نع ءىش ىرددحألل هلع ضارتعا الو[ كرام لثف ٠١ ءاشيام محي

 : لاق . ىناثلا هجولا اذهم ةيآلا رم نف انباحصأ امأو . مهدقتعمل قفاوم مه.هذمل قباطم ىناثلا لوقلا

 هنوكب فصوف ءانيب ايف ملظلا ةروص ىف نوكي هنكل املاظ نكي مل كلذ لعف ول ىلاعت هنإ

 مظب) هوك, دع ةرهاةروم قى نواردم نيل دقلا نذه ىف مالكلا مامتو :. راح اكل

 ( نرودلصم اهلهأو

 اهانعملب ؛هب ظعويامع ءراا لفاغتي نأ ةلفغلا هذهنم دارملاس يلق (نولفاغ اباهأو )) هلوقامأو

 . مهتلعو مردع ليزي نأ الو « لالا ةيفيك مف هللا نيبيال نأ

 لقعلا نأو ؛ عرشلا بق بوجولا لصحمال هنأ تابثإإ ىف ةيآلا هذبب نوكسمتت انباحأ نأ ملعاو

 رومالاَنَم رمأ لع ادحأ بذتيالاىلاعت هنأ "لعل دت اهناألا: اولاق . هنبلا بوجولا لع لدي ضخ

 لبق ررقتي دق بوجولا نأ ىلع رخآ هجو نم لدن اهنإ : اولاق ةلزتعملاو . لوسرللةثعبلا دعب الإ

 نأ امإ ملظلا اذهف (نولفاغ اهلهأو لظب ىرقلا كلهم كبر نكي مل نأ) لاق ىلاعت هنأل « عرشلا ءىحم
 ملظلا هنم ردصي نأ ناكمإ ىلع لدي اذهف « لوألا ناك ناف « ىلاعت هللا ىلإ وأ دبعلا ىلإ ادئاع نوكي

 وه كلذو « لسرلا ةثعب لبق ابنذو احيبق ناك ول « ةثعبلا لبق ًاءلظ لعفلا نوكي امنإو : ةثعبلا لبق
 عمالإ ميال كلذو ؛ ىلاعت هللا نم احبق لعفلا اذهنوكب نأ ىضتقي كاذف ىناثلا ناك تو :باواطملا

 . هحيبقت و لقعلا نيسحتب فارتعالا

 «نولمعت امع لفاغب كب اروأم و اوامع امم تاجرد لكلو ل ىلاعت هلوق



 ةيآلا «ىرقلا كلهم كبر نكي ل نأ كلذد ىلاعت هلوق لكلا

 3 َنوُفاَ همر 0 0 1 نا

 مكورذنيو) ليوأتلابو ةوالتلاب ةلدألا لع هيبنتلا ة (ىنايآ كيلع نوصقي) هلوق امأ

 : اولاق كلذلف « فارتعالا الا كلذ دنع اودحي ملف مويلا اذه باذع متوفوخ ىأ (اذه مكموي ءاقل

 . افا لع اندبت

 انير هللاو) هلوق ىف هودحجو رفكلاب ةيآلا هذه ىف اورقأ مهتأ ىف ببسلاام : اولاق ناف

 (نيكرشم ل

 كلذو « نودحجب ىرخأو « نوري. ةراتف : ةفلتخم هيف لاوحاألاو ليوط موب ةمايقلا موي انلق

 بارطضالا رثك هفوخ مظع نم ناف ؛ مهلاو-أ بارطضاو مهفو> ةدش ىلع لدي

 : 2 َْق

 هن اكف ء رفكلاب مهسفنأ ىلع اورقأ 0 :ءملاو 4/يندلا ةايحلا مهترغو> ىلاعت لاق م

 . ايندلا ةايحلا مهترغ مهنأ ببسب رفكلا كلذ ىف اوعقو امإو «لوقي ىلاعت
 ةرراشع قااوعلانَنأاَو مم أنار 0 اوناك مهنأ مهسفن أ لع اودهشو ل ىلاعت لاق َ

 , رفكلاب مهسفتأ ىلع اورقأ مهنا ممرمأ ةبقاع نا الإ « مهتازجعمو مهعئارش ىف نعطلاو ءايبنآلا
 كرشلا حراوجلا مهلع لبس نأ (ني رفاك | وناك مهنأ مهسفنأ ىلع اودهشو) هلوق لمح نمد 3 نمو

 َّق مهلاوحأ 0 نم دوصقملاف )2 ناك افكر 2 ةيآلا نع راورككلا عفد مثدوصقهمو 4 ككاو

 . ةيصعملاو كلا اندلاف مثرجز ةماي فلا

 مكنورذنيو ىتايآ مكيلع نوصقي مكنم م لسر مكب لأ) رمل اعابل رمال ا معاو

 قافحتساو بوجولا ل صح و هناف 2 عرشاادورو لبق 3 هم ءلابوجولال مرصعال هنأ لع (اذه 5 مول ء اهل

 ا رككذلاو ليلعتلا ىلإ نكي ل ع ترا كورو لق 5 باقعلا

 (نولفاغ اهلهأو لب ىرقل كله كلر كب مل نأ كلذ إل ىلاعت هلوق

 ةنالا هذهب نيب لسرلاو ءاييناألا مييلا عكر نايس |! ورانككلا كدف امس ذنا نق اطلق اعتاقأ معا

 : امال وكلا ىرزإ ١ تح ارا يودع وأ لدعلا نوه ةقينأ

 مهيلإ لسرلا ةثعب نم مدقتامىلإ ةراشإ (كلذ) هلوق : فاشكلا بحاصللاق ( لوألا ةلأسملا)
 3 كلذ الا : ريدقتلاو 2 فودحي ادتيم ريح وهو ةيقاعلا ءودس مثراذنإو

 ىنعملاو « ليلعت هنأ : اهدحأ : هوجو هيفق «(لظب ىرقلا كلبم كبر نكي ل نأ إل هلوق امأو



 ١مم ةيآلا «كنم لسر مكتأي لأ سنالاو نجلا رشعماي د ىلاعت هلوق

 لاقق ؟ال مأ لوسر نجلا نم ناك له اوفلتخا (مكنم لسر) هلوقو . رشاعملا : عخلاو  ةطلاخمو

 ابف الخ الإ ةمأ نم نإو) هلوق التو ةيآلا هذه التو سناآلاك لسر نجلا نم لسرأ : كاحضلا

 لاق (الجر هانلعجل اكلم هاناعج ولو) ىلاعت هلوق وهو رخآ هجوب كاحضلا جتحي نأ!نكعيو ( ريد

 ةكح ىف يجوف , كاملا سانتا نم لك أ! ناسنالاب ناكل( ساتس) نإ هن بلسلا 0

 . سانتتسالا اذه لكلا اذالا نم لال 1 لك كا

 . نا نم, نا لوسر نوك نأميجيوف ؛ نحا ىف لاح تيسلا ادق لادم اذ

 لسرلا ناكامتإو  ةتبلا لوسر نجلا نم ناكام هنأ : نيرثك آلا لوةوهو (ىناثلا لوقلاوإل

 نقش كعك هناا كحل وهو عامجالا ءاعدا الا ةجح لوقا اذه ريرقت ىف سار اه سلا

 احونو مدآ قطصا هللا نا) ىلاعت هلوقب هيف لدتسي نأ نكميو« فالتخالا لوصح عم عامجالا

 ةوبنلا وه امنا ءافطصالا اذهب دارملا نأ لع اوعجأو (نيملاعلا لع نارمع لآو ميهاربا لآو

 مالكلاف ؛ ةيآلا هذه رهاظب كاحضلا كسمت اماف ؛ طقف موقلا ءالؤم ةصوصخم ةوبنلا نوك بجوف

 ىضتمي اذهف (مكنم لسر 5ك م سنالاو نجلا رشعم اي) لاق ىلاعت هنأ : لوألا : هوجو نم هيلع

 ناك سنالا نم لسرلا ناك اذاو ؛ عومجا اذه ضاعبأ نم اضعب نوكت سنالاو نجلا لسر نأ

 مزاي ملف ؛ هرهاظ ىلع ظفللا لمح ىف ايفاكردقلا اذه ناكف , عومجملا كلذ ةنضاعلا نام ا

 سنالا نم اوناكلسرلا نإ : لاقي نأ دعبيال : ىتاثلا . نجلا نم لوسر تايثإ ةيآلا هذهرهاظ نم

 نم مبموق اوتأيو لسرلا مالك اوعمسي ىتح نجلا نم موق بولق ىف ةيعادلا قاي ناك ىلاعت هنأالإ

 نم ارفن كيلا انفرص ذإو) ىلاعت لاق اك« هب مهنورذنيو لسرلا نم هوعمس امب مهنوربخي و نجلا

 لسو عب ىلاعت “هنأ. هيلع لالدلا و م ىلاعت هم لس 11د كف 1 لسولا لسير اك قس كتل ران

 رافكلا تكب امنإ ىلاعت هنأ هيف لوقلا قيقحتو (نينثا مهيلإ انلسرأ ذإ) لاقف . هسفن لسر ىديع

 !قردنه و نيرسبم لكلا ىلإ! لكلا ل سارا دشلأ كلين دكا حا زأو ردعلا لارأ لاه هد

 رذعلا ةحازا نم دوصقملا وهام لصح دقف ؛ قيرطلا اذبم لكلا ىلإ ةراذنلاو ةراشبلا تلصو اذاف

 . الصاح دوصقملا ناكف ؛ ةلعلا ةلازإو

 وهو مدحأ نم دارأ (مكتم لسر) ىلاعت هلوق : ىدحاولا لاق باوجلا ف «ثلاثلا هجولار)

 . بذعب سيل ىذلا حلملا وهو امهدحأ سم ىأ (ناجرملاو ؤاؤللا امهنم جرخي) هلوةك وهو سنألا
 كرت كجور.هلاذا كلانلا اذهب امأ <: انهاظلا كرت ىلإ اقيغم ةكلاطحل كلوا اييج ولا نأ معاو

 , لصفنملا ليلدلاب الإ هيلا ريصملا زوجيالو « رهاظلا



 اع لسر .كتأي ملأ سنالاو نجلا رشعماي:ىلاعت هلوف 3

 ناي مكن رب نم لسر مكحنأ 2 سال نجلا َرَْماَ
 تاسع مج 0

 ندلا ناكل مرو ًاسفنأ لَ ادهش ألات 55 مكر ءاقل ل مكتورذنو

 <« ه نيرفاك اوناك مجأ ميسفتأ لع اودِهَتَو

 نأع مك كد اية اطاأ حاورالا ىف لوقلا اذكو 0 اهلكاشام ىلإ 5 ةثيملا

 . ملعأ هللاو ٠ ةيوقحا اأو ةنوءملاو ا

 ميلثم املاظ مهيلع طلي ىلاعت هتلف « نيملاظ اوناك ىتم ةيعرلا نأ ىلع لدتت ةيآلا (ةيناثلا ةلأملا)

 ىف 1 هلأ لع ل ةذلا اهناورر ملظلا اوكرتيلف ملاظلا ريمأللا كلذ نم اوصلختي نأ اودارأ ناف

 لهأ ىلخي ال نأبف  ملاظ ريمأ نم لظلا لهأ لخي ال ناك اذإ ىلاعت هنآل . 5 احو ريمأ نم قلخلا

 سا حلصي ال: هكهنع هللأ ىكر ىلع لاق . كر نك حالصلا ةدايز ىلع مبلمح 01 نم حالصلا

 ةماقإ نم نكي ور «لسسلا نمو معن : لاقف (رئاج وأ) هلوق 0

 : هل لاقف « ةرامالا ٍلسو هيلع هللا لص لوسرلا لأس رذ ابأ نأ ىورو . تيبلا جحو ؛ تاولصلا

 «اهيف هيلع ىنذلا فاو ابق اهذحأ قمل ةمادنو ىزخ ةمايقلا ف ىهو هنا امغإ ماو فيعض كنإد

 اهصاونو كلولملا بولق كولملا كلام هللأ 0 ىلاعت هللأ تنك ضعي ْق 1 - راند 0 كلام نعو

 كولملا بسب كسفنأ اولغشتال ةمقن هيلع مهتلعج قاصع نمو ةمحر هيلع مهتاعج ىنعاطأ نف ىديب

 - يلع مهفطعأ ىلإ اوبوت نكل

 ضعبلا كلذ نوك ببسب اضعب نيملاظلا ضعب ىلون ىنعملاف «نوبسكي اوناك امب هلوق امأ)

 . مضلل ةلع ةيسنجلا نأ انيبام هنم دارملاو « مظلل ابستكم

 ءاقل كتورذنيو ىتاي ] كيلع نوصقي مكنم لسر مكنأي ملأ سنآلاو نجلا رشعماب إل ىلاعت هلوق

 (نيرفاك اوناك مهنأ مهسفنأ ىلع اودهشو ايندلا ةايحلا مهترغو انسفنأ ىلع اندهش اولاق اذه موي

 هنأ ىلاغت نيبو « ةمايقلا موي رافكلا خيب وت ىف ىلاعت هللأ ةركذيإام ةيقب نم ةيآلا هذه نأ معا

 اوبذعي م مهنإو ؛ نيرفاك اوناك مهنأب مهسفنأ ىلع نودهشيف ' ليبس دو>جلا ىلإ مط نوكي 0

 : لئاسم ةيالا ىفو . ةجحلاب الإ

 ةرشاعم مهني لصحبو ؛ دحاو مرمأ ةعامج لك . رشعملا : ةغللا لهأ لاق 6 ىلوألا ةلأسملا)



 هما اظلا ضعب ىلون كاذك و»ىلااعئ هلو

 ندا رش

 «7١؟5» ٌنوبسكَي اوناك ام 5 َنيِملاَظلا صعب ىلَوأ َكلَدَكو

 هدمر ا هم ريكو 0 نم الإ لجاألا نم انل يعم 1 انغلب و؛ ضع انضعل عتمتسا : اولوهي 3

 . هلالضو هرفكب كلذ لبق
 نكمأ انملو : ةيآلا هذه ظافلأ بيترت رهاظل كرت هنأ الإ المت ناكناو هجولا اذه نأ لعاو

 . فلكتلا اذه ىلإ ةجاحالف اهرهاظ ىلع ةبآلا ءارجإ

 هناكو  ةازاجلا هوجو رئاسو باقعو باو" نم هلعفي اهف ىأ ( ميلع يح كبر نإإ) لاق مث

 ِ ملعأ هللاو . كلذ نوةحتسي مهنى لعل دبآلا باذعب رافكلا ءالؤهل تككحامإ : لوقي ىلاعت

 ناكملان ود ردصملا مسا ىوثملا (؟اوئمرانلا) هلوق : ىسرافلا ىلع وبأ لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 ناثلإ : ةانعم (ىاوثم راناا) هلوةف لعفلا لمع لمعي ال عضوملا مسأو لاح (ابف ن.دلاخ) هلوق ناإل

 2 نيدلاخ ايف ا وديع نأ لعأ

 : لئاسم هيف «نوبسكي اوناك امب اضعب نيملاظلا ضعب ىلون كاذكو إل ىلاعت هلوق

 : دئاوف ةيآلا ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 نأ نيب اضعب ىلوتي مهضعب نأ سنالاو نجلا نع ىكح امل ىلاعت هنأ معا (ىوالا ةدئافلار)

 نأ ىلع ليلدلاو (اضعب نيملاظلا ضعب ىلون كلذك و) لاف . هئاضقو هريدقتب لصحب اممإ كلذ

 ىلا ةيعادلا لوصح الولف ؛ ةقادصلاو ةزوادعلا ىنعأ نيفرظال ةحاض ةردقلا نأ : كانك علا

 تبثف . لسلستلل اعطق ىلاعت هنلا قلخ الإ لصحتال ةيعادلا كلتو ؛ ةقادصلا تلصح امل ةقادصلا

 ا: الياد ةيآلا هذه ريصت ريرهتلا اذهو 5 أضع نيملاظلا صضًعل كَ ىذلا وه لاك هنأ ناهربلا اذم

 .ندقلاو زتجلا لاك

 ىنعمب مهيلو ىلاعت هنأ نيب « مالسلا رادوحل نأ ةنجلا لهأ ىف نيب اىلىلاعت هنأ (ةيناثلا ةدئافلا)

 مهاوثمو مهرقم نأ ركذ رانلا لهأ لاح نيب امل كلذكف ؛ ةرصنلاو ةنوعملاو ةسارحلاو ظفحلا

 : ةفيطل 0 ها هذهو لاكتلاو ىرخلاو ملظاا َْق مهيبشي نم مهءايلوأ لأ نيد مْ 2 رانلا

 : ريدقتلاو . هركذ مدقت ائيش ىضتقت (ىلون كلذكو) هلوق ىف هيبشتلا فاك 4 ةثلاثلا ةدئافلا )ل

 هنم صلخم ال ىذلا مئادلا يللا باذعلا مركذ مدقت نيذلا سنآلاو نجلاب تل زنأ مك لاق هناك

 (اضعب نيملاظا ضعب ىلون كلذك )
 حاورالاف ء مضلا ةلع هيسنجلا نال (اضعب نيملاظلا ضعب ىلون كلذكو) (ةعبارلا ةدئافلا

 «)م رخف - ؟هد



 ةي.آلا هللا ءاشامالإ ابف نيدلاخ + 5 اوثمرأ :لا لاق د ىلاعت هلو 0

 نأ 2 هما سنالا مالك وه 3 م عتمتسا انبر) ىلاعت هلوق نأ م«ىناثلا ل وقلاو)

 ءضعبب سنالا ضعب عاتمتسا امأ . رهظي داكي ال ردان ليلق سمأ سكعلابو سنالاب نجلا عاتمتسا

 انبر سنالا نم ممؤايلوأ 1 ىلاعت هلوق اضيأو ؛ هيلع مالكلا لمح بجوف . رهاظ م وهف

 عاتمتسا نم دارملا نوكي نأ بجوف « نجلا ءايلوأ مم نيذلا سنالا مالك (ضءعبب انضعب عتمتسا

 ضعبب موقلا كتل نازح عاتمتسا ضعبب مهضد)

 ناك عاتمتسالا كلذ نأ : ىنملاف (انل اكلعأ كلا ئانلجأ انغلب و ) مهنع ةياكح ىلاعت لاق مث

 ؛ عفنت ال ثيح نم ةمادالاو ةرسحلاو ةبيخلا تءاج م , دودحم تقوو نيعم لجأ ىلإ الصاح

 وه : نورخآ لاقو . توملا تقو وه : مبضعب لاقف ؟ تاقوأألا ىأ لجالا كلذ نأ ىف اوفلتخاو

 لوألا لوقلاب اولاق نيذلاو . ةمايقلا ىف ةبساحملا تقو دارملا : موق لاقو . نيكمتلاو ةيلختلا تقو

 انلجأ انغلب انأ اورقأ منال . هلجأب تومي هناف هريغو لوتقم نم تام نم لكنأ ىلع لدي هنا اولاق

 لوتقملا ريغو لوتقملا مهيفو ءانل تلجأ ىذلا

 ناسناللن وكي نأدعبيال مت ء ريصملاو رقملاو ماقملا : ىوثملا 6  اوثمرانلا لاق إل ىلاعت لاق 2

 دلذع ىوثملاو ماقملا كلذ نأ ىلاعت نيبف « ىوثملا كلذ نع توملاب صلختيو تومب مث رقمو ماقم

 (اهف نيدلاخ) هلوق وهو دب م

 00 اا تافرا |ننتسإ هم داما نأ : لوألا : هوجو هنفو هللا ءاش ام الإ )ل ىلاعت لاق مث

 باذع نم اهيف نولقني ىتلا تاقوألا « دارملا : ىناثلا : رانلا 00 ” ال ل كلتف نأ

 كلذ نم درلا نوبلطي مهن ديدش درب هيف ايداو نولخدي مهنأ ىورو ٠ معنا باذع ىلإ راناا

 نوءلسي مهنأ هملع ىف قبس اموق ىلاعت هللا ىثتسا : سابع نبا لاق : ثلاثلا . ميحجلا رح ىلإ دربلا

 : جاجزلا لاق «نم»ىنعمب «ام» نوكست نأ بحي لوقلا اذهىلعو . سو هيلع هللا صىنلا نوةدصيو

 مرشح موبو) هلوق نآل «ةمايقلا موي نم وه اما ءانثتسالا ىنعم نآل .ىلوأ لوألا لوقااو

 . ةماقلا موي وه (اعيمج

 رادقمو مثروبق نم مثرشحرادقم نم (هللا ءاشامالإ) نوثعبي ذنم (اهبف نيدلاخ) ىلاعت لاق مث
 عجار وه امنإو ؛ دواخلا ىلإ عجار ريغ ءانثتسالا اذه : ملسموبأ ل لاق : عبارلا . مهتبساحم ىف مهتدم

 نءالإ انل هتيمس ىذلا ىأ ءانل تلجأ ىذلا لجالا انغلب و : اولاق مهن اكف « مط لجؤملا لجألا ىلإ

 حون موقىفلعف اكو (نرق نم مهلبقانكلهأ 5ك اوريملأ) ىلاعت 54 :انيسملاا لجلال هللا

 مالكلا صيخلتف هيلالوصولا ىلإ اوقبل ءاونمآ ول ىذلا لجألا لبق ىلاعت هللا هكلهأ نم دومتو داعو



 ؟ه١ ةيآلا «سنالان 5 مثوايلو أ لاقو سنالا نم مريكتسادقدىلاعتهلوق

 نجلا ا : لوقنف اعيج مرشحت موب.: ريدقتلاو فوذحم ةيآلا ىف (ةثلاثلا ةلأسا ا )

 نوكيال رشحلادعب ىلاعت هنم لوقلا اذهو ؛ مبعي+جرشاهلا هنا مك « ىلاعت هللا وه لئاقلا اذه نوكيف

 دايقتالاو مالستسالا ىلإ ةرخآلا ىف ملاح ىهتنيف !انندلا ىفاودرمت نِإو مهنأ ةهجل انايب نامكس لا

 ىلاعت هللا ملكتي نإ دعس ا مهل لاقيف ريدقتلا : جاجزلا لاقو . مرجلاب فارتعالاو

 (ةمايقلا موي هللا مبملكي الو) رافكلا ةفص ىف ىلاعت هلوق ليلدب ؛ رافكلا عم هسفنب

 نجلا نآل . ليوأتلا نم هيف دب ال اذه : لوقنف «سنالا نم مرثكتتسا دق إل ىلاعت هلوق امأ

 سيل لعفلاو ءايحالا لعو مدجلا ىلع رداقلا نال « سنالا سفن نم راثكتسالا ىلع نوردقي ال

 . لوبقلا ةفداصم عم لالضلا ىلإ ءاعدلا نم مترثكتسا دق دارملا نوكي نأ بجوف ؛ ىلاعت هللا الإ

 كلذكف « اتيكبت نجلللاق اف . افذح هيف نأ برقأألاف (سنالانم مهؤايلوأ لاقو]ل هلوق امأ
 نيب. ةلصاج ةكراشملاو .«لوقاا سنالا نمو ؛ ءاعدلا نللا نم ماضحفال ا اتيبت نردلا لإ

 انضعب عتمتسا انبر : موق وهو ؛ سنالاباوج انهه ىكح نيقيرفلا الك ىلاعت تكب املف ؛ نيقيرفلا

 ىذلا غلبملا اذه اوغلبنأ ىلإ اهتاذلب عاتمتسالاو ءايندلا عفانم ىلع رفوتلاب مهسفنأ اوفصوف ضعبب

 هنم دارملا ءضعبب انضعب عتمتسا مهلوق نأ : لولا : نالوق انهه مث . مهتبقاع ءوسب اونقيأ هدنع

 : نالوق عاتمتسالا كلذب دارملاٍنف لوقلا اذه ىلعو . نجلاب سنالاو سنالاب نجلا عتمتسا هنأ

 رفق ضرأب ىبمأف رفاس اذإ ناك لجرلا نأ وه عاتمتسالا اذه ىنعم نأ (لوآلا لوقلاإل

 عاتمتسا اذبف« هسفن ىف انمآ تيبيف ؛ هموق ءاهفسنم ىداولا اذهديسي ذ رعأ : لاق هسفن لع فاخو

 مهنم امظعت كلذ ناك  ىنجلاب ذاع اذإ ىسنالا نأ وهف سنالاب نجلا عاتمتسا امأو « نجلاب سنالا

 عفدينأ ردقي هناب هل فرتعا دق ىسنالا نآل « سنالاو نجلا تدس دق : لوقي ىنجلا كلذو ؛ نجلل

 ناك هنأو) ىلاعت هلوقب هتحس ىلع اوجتحاو حيرج نباو ىلكلاو ةمركعو . نسحلا لوق اذهو  هنع

 (نجلا نم لاجرب نوذوعي سنالا نم لاجر

 مهبكملن ا نحل كردطت انك د كا عاتمتسالا اذه ريسفت ىف «ىناثلا هجولاو )ل

 مهسيئ ر نوفلاخت ال نيذلا نيداقنملا نيعيطملا نيمداخلاو عابتالاك سنالاو . .اسؤرلاك نجلا راصف

 نجلا عاتمتسا اذهف . مداخلا 0 عفتنا دق سيئرلا الأ كس كك ليلق ىف مبمودخمو

 تاذللاو تاوهشلا عاونأ ىلع مهنولدي اوناك نجلا نأ وهف « نجلاب سنالا عاتمتسا امأو . سنالاب

 هجولا نم ىلوأ اذهو : لاق . جاجزلا رايتخا لوقلا اذهو : مهلعرومآلا كلت نولبسيو تابيطلاو

 ذوعأ سنالا نم لوةي ناكنمو (سنالا نم مرثكتسا دق) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو « مدقتملا

 .ليلق «ىداولا اذهديسب



 يس رع مانا راموس اح 6 د

 َلاقَو سنالا نم مراكحَتسلا دق نجلا شعم اعيمج مهرشحت موو

 ةاد سس ةام 6 ريس ذا لس

 لاف تلجأ ىذل نلجأ انَليَو ضياع عتمتسا 0 سنالأ نم ه مثوايلوأ

 ص نباح 2 ا رح

 0 50 اء داما | فن نيدلاخ كارا لأ

 هنأب رابخإ اذهو (مهيلو وهو) ىناعت لاق مرجال ؛ ةيلكلاب اوراص الف هل الإ مهعوضخ ناك امو

 ةرصنلاو ةنوعملاو ةسار+لاو ظفحلا اف لخديو « ايندلاو نيدلا ىف مهحلاصم عيمجم لفكستم ىلاعت

 . تايلبلاو تافآلا عفدو تاريخا لاصيإو

 لمعلا ناف « لمعلا نع ءرملا عطقني الثل كلذ ركذ امنإو «نوامعي اوناكامب إل ىلاعت لاق مث

 انآ الا تاملا نأ انكف ءادب دش اقلعت ندبلاو .سفنلا نيب نأ : هيف:لوقأ| قيقحت ورب اهنم ديال

 اكل 325 نذلا ف هلع رالا رهط ايضنمرارمأ روضت اذا اه لكم, ندبلا لإ سفنلا نولرت

 لاك لع ناسنالا بظاو اذان .«سفنلا ىلإ ندبلا نم دعصت دق ةينديلا تارملا.,كاذكف ؛ ىمو

 نق هل دب ال كلاسلا, نأ ىلع لدي كلذو ٠ سفنلا موج ىق املا ةسانملا راثثلا ترهظ ريخلاو ربلا

 .ةحلا هكر لإ هل ليش هنأ لمعلا

 نم موايلوأ لاقو سنالا نم مكرثكتسا دق نجلا رشعماي اعيمج مرشحي مويول ىلاعت هلوق

 الإ ايف نيدلاخ كاوثم رانلا لاق ان تلجأ ىذلا انلجأ انغلب و ضعبب انضعب عتمتسا انبر سنالا

 7 ملع مكح كير نإ هللا ءاشاع

 نم دضلاب نوكي نم لاح هدعب نيب « مقتسملا طارصلاب كسمتي نم 1 نيب امل ىلاعت هنأ ملعا
 «دعولا دغب اروكذم ديعولا نوككيلو «رانلا لهأ ةدقب ةفدرم ةنجلا لهأ ة ةصق نوكتل كلد

 : لئاسم هيفو

 مثرشحن موي وأ ١ مرشحن مويركذاو ىأ «فوذحمب بوصنم (مثرشحع مويو) (ىلوالاةلأسملا)
 . هتعاظفل فصوب الام ناك « نجلا رشعماي انلقو مرش مويوأ . نجلا رشعماي انلق

 دوعي : لوألا : نالوق هيف ؟دوعإ اذام ىلإ (مثرشحي موبو) هلوق ىف ريمضلا (ةيناثلا ةلاسملا )ل

 هنأ : ىناثلاو . مهثعِبي هللا نأ ملع نيذلا نيفلكملا عيجو ؛ نالقثلا وهو ءرو ؟ذملا ىلإ ال . مولعملا ىلإ

 نجلاو سنالانيطاش اودع ىن لكل انلعج كلذكو) هلوق ىف مهرك ذ مدقت نيذلا نيطايشلا ىلإ دئاع

 (ارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب ىحوب



 1١/4 ةيالا«مهبر دنع مالسلاراد م » ىلاعت هلوق

 .امهفإت ا د هاما ةيطاملا عاونأ

 ىلإ رادلا ةفاضإ نال « ىلوأ هنآل هب اولاق لوألا لوقلاب نولئاقلاف : نيلوقلا نيذه تفرع اذإ

 سعال مظعت ىفةغلابم ةفاضالاهذهركذ ناكف , اهردق رابك !و اهميظعت و اهفي ريثت ىف ةياهن ىلاعت هللا

 ةمالتسلا راذ انوككرادلافصوننأ : كوالا كاكا رم موق اوحجر ىناثلا لوقلاب نولئاقلاو

 ىمالسلا هنأ, ملات اهنا فض نأ قاتلا اررء لان تان لإ ادلا اضل ع كيككرتلا ف لححأ

 هتقيقح ىلع مالكلا لمح ىركمأ اذاف « مالسلا وذ ىلاعت هناأل كلذ, فصو امنإو ؛ زاجم لصأللا

 :* وأنك

 : هوجو هريسفت ىفو (مه.ر دنع) هلوق ةيآلا هذه ىف ةروكذملا دئاوفلا نم (ىناشلا عونلا)

 هريظنو « ةرضاح ةأيبم ةدعم قوقحلا نوكتت اي ىلاعت هدنع دعم هنأ دارملا (لوالا هجولا ١

 . كلذ نم ةمث ىلع مهنركو ءاهيلإ ملوصو نايب ىف ةياهن كلذو (مهبر دنع موازج) ىلاعت هلوق

 خدم ومالا كلذ نأ د (مهمر دنع) هلوق نأ قيقحتلا ىلإ ب رقآلا وهو «ىاثلا هجولاإل

 فرشلاب هنوك بجوف ؛ ةهجلاو ناكملاب نوكي ال برقلا اذهو « ىلاعت هللا نم برقلاب فوصوم

 لإ هتك قرع تح لإ فقرا ركاقكلاف غلب ءىثلا كلذ َنأ ىلع لدن كلذو « ةمترلاو زلعلاو

 (نيعأ ةرق نم مل ىفخأام سفن ملعت الف) ىلاعت هلوق هريظن و « ىلاعت هللا

 نينمؤملا ةفصق لاقو (نوربكتس ال هدنع ندو) يكئالملا ةفص ْق لاق هنأ «ثلاثلا هجولا )

 موي مهتفصيف لاقو - ىب ىدبعنظ دنع انأ  اضيأ لاقو  ىلجأل مه.ولق ةرسك 1

 مهاوث ف لاقو (مهر دنع مالسلار اد مل) مثرادف لاقو (ردتةم كيلم دنع قدص دعقم ى) ةمايقلا

 . ةيدنعلا ةفص ةطساوب ةيدوبعلا ةفص لاك لوصح نأ ىلع لدي كلذو (مهر دنع ممؤازج)

 هانعم ىلولاو (مهماو وهو) هلوق ةيآلا هذه ىف ةروكذملا تافيرشتلا نم «ثلاثلا عونلا إل

 هللا برق لع لدي (مهلو وهو) هلوقو ؛ ىلاعت هللا نم مهبرق ىلع لدي (مهمر دنع) هلوقف ؛ بيرقلا

 . رصحلاديفي (مهيلو وهو)هلوقف اضيأو ؛ ةجردلا هذهنم ىلعأدبعلل ةجردلقعلا فىرن الو « مهنم

 درينف) هلوق ىف روكذملا ديحوتلا لع لصح امنإ فيرشتلا اذهو فيكو ؛وهالإ مش كال ىأ

 ماوقالا ءال ؤهف (اجرح اهيض هردص لعجب هلضي نأ درب نمو مالسالل هردص حرشي هيدبم نأ هللأ

 نأو ءوه الإ سيل راضلاو عفانلا نأو ؛ وه الإ سيل ردقملاو ربدملا نأ ةيآلا هذه نم اوفرع دق

 اوعطقنا اذهاوفرع الف ءوهالإ تانكمملاو تانئاكلل ”ىدبمالةنأو ء وه الإ سيل قشملاو دعمملا

 ؛ هب الإ مهسنأ ناك امو « هيلع الإ مهلكوت ناك امو . هيلا الإ مبعوجر ناك اف . هاوسام لك نع



 رم رك ل دلتا سو

 «١١ا/» 530 اوناك ام 0 0 مهل

 . ا مرح و اه 1

 كلذو «اذه» ىنعم هيف لماعلاو ؛ لاحلا ىلع امقتسم بصتتا : ىدحاولا لاق ةيناثلا ةلأ ملا 9

 ناك اذا, همايق لاح ىف.هيلإ ريشأ مانعم اماقديز اذه. :.كلوقك ءةراشالاىعم نمضتي_«اذ» نآل

 زوو «ديز اذه امأق زويالهيلع لاحلا ميدقت رجب مل لعفلاال لعفلا ىنعم لاخلا ىف لماعلا

 . ”ديرز ءاج اكجاض

 (نوركذي موقل تابآآلا اناصف دق ل هلوق امأ
 "الا اهم دجاو طلتص ال يحب الصف الضف اهرك تب ةاتعف تايآلا]ليبصتت امأ : لو

 هيفا ةلاروتم ةررلا هذه نمر ةريدكا تانيا قندقلاو. ءاضقلاب لوقلا,ةمحنيب دق لاسعت مللازو

 ام]ىلاعت هنأ هللا دنع ملعلاوهنظأ ىذلاف (نوركذي موقل) هلوق امأو . ةفلتخع هوجوو ةريثك قرطب

 حجرتي ال نكمملا ىفرط دحأ نأ دحاو لك كد رقت هنآل ةظفالا هذه ةيآلا هذه عطقم لعج

 0 نأ كلةعىف ررقتام ك3: لرتعملا اما : كزنعملل لوقي ىلاعت هن ا حجر الإ 55 ىلع

 ةلأسم ىف ةيلكلاب كبلق رع ةيبشلا لور ىتح ؛ حجرمل الإ ء رخآلا ىلع هيفرط دس -أ حجرتيال

 . ردك ءاضقلا

 (نوامعياوناك امب مهيلو وهو مهبر دنع مالسلا راد ىلإ ىلاعت هلوق

 نم نوكي نمل ”ىهم دع هلاك هنأ افلا مقتسملا طارصلا ىف همعذ مظع ني اىل ىلاعت هنأ ملعا

 مالسلاراد مل) لاقف « مقتسملا طارصااكلذب كسلا نم لصحت تلا ةفي ثلا ةدئافلا نيبأ نير وك دل

 . تافيرشت ةيالا هذه ىفو (ممر دنع

 «ممريغلال مالسلا راد مل : هانعف , رصحلابجوي اذهو(مالسلا راد مهل) هلوق«لوآلا عونلا)

 : نالوق (مالسلا راد) هلوق ىفو

 : ىلاعت هللا ىلإةفاضملا رادلا ىه مالسلا رادف « ىلاعت هللا ءاعمأ نم مالسلا نأ ( 6لوآلا لوقلا م

 - هللادبع  ةفيلخللو - ىلاعت ل ني هكا لق
 برعلاو « ةمالسلار ادىنعملا : لوألا : ناهجو هيف“ «رادلا ةفصمالسلا نأ «ىناثلا لوةلاورإ

 ذاذإو « ةهافسو هافسو « ةلالضو لالض نولوقي اهفذحتو رداصملا نم ريثك ىف ءالا هذه قحلت
 نال مسالا اذهب ةنجلا تيم امإو ؛ ةمالسلا عمج مالسلا نأ : يناثلا , ةعاضرو عاضرو ؛ ةذاذلو



 ااا دما 2230 ل

 اس

 نيالا لا آلا اًنلصق دق يقسم كبر طاَرصاَذَهَو

 مف . كحنلا ضحم اذهف ؛ فيلكتلا كلذ دنع حيبقلا راتخ صخشلا كلذ نأ ىلاعت لع اذإ

 رهظاو ا كفتعم لا ردأ عر را انكن رطل 0 ' تفلظاب نيسللا وة رس اى دل تالا

 . ملعأ هللاو ءانباححأال « ةلزتعملامه هللا ءامصخ نأ

 « نورت ذب موقل تايآآلا انلصف دق اهقتسم كبر طارص اذهوإل ىلاعت هلوق

 : لئاف ةيالاف

 وهتوا# لوألا نال ون هور 117 1 ا ار فق انهو لون لوألا ةلأسملا

 عادلا لع فتوي لعفلا نأ وهو ةمدقتلا ةلازلا ف ةررفاو ه0 ل رامز هنأ ىدنع ىوقالا

 ضخ اديحوتلا بجوي كلذو ؛ ىلاعت هللا نهلعفلا نوك بجوف . ىلاعت هللانم ةيعادلاك ل7 لوصحو

 ملعلاىلإ ىدؤي هب للعلا نآل أطارص هامم امنإو : تانكمملاو تانئاكلا عين ًاثدبم ىلاعت هنوك وهو

 دح ناكر نك كلذ مقتسم ريغ ةلزتعملالوق نآل اقتسم هنوكب هفصوامتإو . قه اديحوتلاب

 نأ مزل حجرملا ىلع فقوت ناف ء فةوتبالوأ حجرملا ىلع فقوتي نأ امإ رخآلا ىلع نكمملا فرط

 ءاضقب لكلا نوكيو .انلوق متي دئنيحو « هيلاىعادلا مامضنا دنعالإ رداقلا نع ردصيال لعفلا لاقي

 لعرخ الا لع  .ركمملا فرط دحأ ناحجر فقوتياال نأ امإو « ةلزتعملا لوق لطبيو هردقو هللا

 عناصلاو عنصلاقن مزلي ذئايحو : تاثدحلاو تانكمملالكىف ءانغتسالا اذهل صحب نأ بجو مدجرمم

 ىف رثؤملا ىلإ جات< ناحجرلا اذه نأب لوقلا امأف . رثؤملاو ريثأتلاو لعافلاو لعفلاب لوقلا لاطبإو

 يه ميقتدملا ّى ؛ مهتسمريع جوعم وهف ةلزتعملا ءالؤه هلوقي م ضعبلا نود رودلا ضعب

 ىف ىدنء راتخن اوه لوقلا اذهف . انرهذم نيع بجوي كلذو «قالطالا ىلع ةجاحلا توب محلا

 . ةيآلا هذه ريسفت

 نزوملا لكى اء ك5 شنان زكا ةراشإ (امقتسم كبر طارص اذهو) هلوقنأ «ىناثلا لوقلا 9

 لوقلاو . نآرقلاىمي دوعسمنالاقو |مقتسم كبر نيد دمحاي هيلع تنأىذلا اذهديري : سابعنبالاق

 .ىلو أ تاروكذملا برقأسىلإ ةراشالا دوع نال . لوأ لوألا

 نم نوكت نأ بجو, ةمدقتملا ةيآلا.قام ةعباتم ىلاعت هللا, ال اوقف اذنه كيا اذاو

 هيلإ عوجرلاو هب كسقتلاب رمآلا ىف غلابو ًايث رحذ اذإ ىلاعت هنأل تاهاشتملا نمال تارحلا

 اهْؤارجإب حي هنأو تايكحلا نم ةمدقتملا ةيآلا نأتثف . تايحلا نم نوكي نأ بجو هيلعليوعتلاو



 ةيآلا «نوتمؤيال نيذلا لع سجرلا هللا لعجي كلذك » ىلاعت هلوق اا

 تلوط ىنإ ىصلا كلذل لوي نأ ىلاعت هللف « نيبرصبلا لوق ىلع انعرف ناف : لاق . ىلاعت هللا لع

 اذهب دهازلا كيخأ ىلع الضفتم ىتوك نم مزاي لو ليبس ىلع هتفلكو : دهازلا خآلا ريع

 - لاق نأ تا وحلا ب نيد ادعيلا لوق ىلع انعرف نإ امأو , . هلثع كلع الضفتم 0 نأ لضفلا

 ريغلا ىلإ ةدسفم دوعهنم مزايملو : هقح تااانخإ 0 ةفلكتلا هج نر كبح ن2 ا نإ

 اذبلف , كريغىلإ ةدسفم دوع هنممزاي ناك كيلع فيلكتلا هيجوتو كرمع ةلاظإامأو هتلعف . مرجالف

 صيلختىف هنمايعس ىرصبلا نيس+لاىبأ مالك صيخلت اذه . قرفلا رهظف كقحىف كلذ تاعفام ببسلا

 ال15 لوذأو ؛ دعلا لاو ع هملإ صيلخت ىف هنم ًايعس لبا « ىرعشأللا لاوس نع مدقتملا هنيش

 امإ هللا نيبو دبعلا نيب ةقيقدلا ةرظانملا هذه ةحص : نيسحلاىنأ مالك نع باوجلا ىف ضونلا

 « برلا نيبو ديعلا نيب ةتبلا ةرظانم الف هللا مهمحر انباحأ لوق ىلع امأو . ةلزتعملا لوق ىلع تمزأ

 . ةلزتعملا مم هللا ءامصخ نأ تبثف . اذك تلعفام وأ ؟ اذك تلعف مل« هبرل لوقي نأ دبعلل سيلو

 : لوقت مث ءاندوصقم لصحيو انضرغ ىوقي كلذو « ةنسلا لهأال

 ًاضعبهب صخب نأ زوجيف « لضفت فيلكتلا هيجوتو رمعلا ةلاطإنأ وهو : لوألا باوجلا امأ

 عانتمالاف  امهدحأ ىلإ لضفتاا لصوأ امل ىلاعت هنآل ء عوفدم مالكلا اذه : لوقنف . ضعب نود

 هللا ىلع اقاش العف سيل ؛ىناثلا اذه ىلإ لاصيالا نآلل ؛ ىلاعت هللا نم حيبق ىناثلا ىلإ هلاصيإ نم

 لضفتلا كلذ ىلإ جاتحي ىناثلا اذهو , هوجولانم هجوي هكلمىف ناصقن لوخد بجوي الو « ىلاعت

 000007 رظنلا نم هريغ عنم نم نأ ىرت الأ . دهاشلا ىف حيبق عانتمالا اذه لثمو

 هيلا عفن لوصوالو « هيلا رض عافدنا ريغنم عفنلا نم عنم هنآل , هنم كلذسبق سانلا ةماعل رادجلا

 نكي مل الوبقم نكي مل نإو . انه الوبقم نكيلف ٠ الوبقم حيبقتلاو نيسحتلاب لمعلا كح ناكناذ
 . دساف باوجلا اذه نأ تبثف . ؟كبهذم ةيلك لطبتو ؛ عضاوملا نه ءىث ىف ةتبلا الوبق»

 نلوم نيل ةيقم يضل هلك الق نآإل كلذو ؛دساف اضنأ ا

 قح ىف ادبأ ةدسفملا هذه لصحت نأ مزا الإو ؛ ةدسفملا كلت لوصح هتان بجوي فيلكتلا اذه

 اا حا ااننإ نإف ىمنفلا اذه تاكاذإ هنأ لع ىلاعت هللا نأ ءام ل ب لطا هنأ كلا

 كلذ نم ملع دق كلذ كف « هفيلكت هللا كرتي نأ ردقلا اذه ىضتقا ناف . ًاحيبق العف هسفن لبق نم

 بج وي كلذو , هفياكت كرتينأ بج وف ؛ فيلكتلا كلذ دنع رفكلا راتخي هناذ هفلك اذإ هنأ رفاكلا

 بحي هنأبلوقلا امأو : كلانه بح مل انهه بحي ملنإو « رفكي هنأ هلاح نم هللا لع نم فيلكت حبق

 هكرت هيلع بحيالو « فياكتلا كلذ دنع احيبق العف راتخي هريغ نأ لع اذإ فيلكتاا كرت ىلاعت هيلع



 او ةيآلا «نونمؤيال ن .ذلا لع سجرلا هنلا لعحي كاذك ,٠ ىلاعتهلوق

 رعنلا كلت الاس هللا لع فو أ ةدحاو ةظحل نامبالا كلذع دبعلا كلذ مادقإ نأ : لصاحلاو

 ل الأ "رم اذهف 6 دهدلا هوما وك ردك ةلاستلار5 1

 لّضفت وهف باوثلا نم مبملا لصوبام 'لكو . ىاغت هللا لع ءادن لاو ةكتالملا نما'دخال حال هن

 . امضخ نوكت ال اذهف''ىلاعت هما نم ناستنإو

 رافال ةزشالا ةثحلا ابأ خب علا نأ كام هنو قلل هذه لها 1

 اههنيب ةقحولا تمظع هليواقأ ىل 0 هضارتكا رثكاو ةظعدما كرتون ل2 نأ ةةداشمأ لح

 خيشلا بهذو « سانلا نم ملاع هدنع رضحو ريكذتلا ساحب ىتابجلا دع ماي.ألا نم اموي نأ قفتاف

 كلاس صح نم لطعتل ل اقإو هناك مع يفتش لا فر ناو 21 الارامل 1 ا

 ةياغف ناكدحا و نينبلا نم ةثالث ىل ناكهل ىلوق خيشا اذهل ام.ركذاف ةلاتتم كلغ إال نم

 تافصلاهذهىلعاوتاف : غلبيمل ايصناك ثلاثلاو « قسفلاو رذكلا ةياغف ناكىاثلاو ؛ دهزلاونيدلا

 تاكردؤف «رفاكلااهأو « ةنجلا تاجر دوف « دهازلاامأ : ىنابجلالاقق. ملاوحأ نع حيشلاا يأ ىربخأف

 تاجردلا كلم ىلإ بهذن نأ دارأ ىصلا نأ ول : هل وق لاق : ةمالسلا ل هأَن فاو ئضلا'امأ او اناا

 لضؤ نمر هلال اهنا وخرج :ناببنا لاه الم مع نسا زروال رمل[ نكلك تلا
 لاقف كاذ كعم سيلف تنأو : لمعلاو ملعلا ف هسفن بعتأ هنأ ببسب ةيلاعلا تاجردلا كلت ىلإ

 غوابلا لبق ىتتمأ كننال « ىلبنذلا سيل نيملاعلا براي : لوقي ذئئيح ىصلا نأول هلىلوق : نسحلاوبأ

 كنأ تلع هل هللالؤقي : قابلا "لاقف . نئدلاو دهزلا قف دهازلا نحأ لع تاكو: اعرف قئتلهمأ اولاو

 تتعلم تعا ةلاخلا كلتّلإ لمت نأ لذفف كانا كج رتلل تك توفتاو انا كل

 نم هسأر عفر ق.افلا رفاكلا خالا نأول هل ىلوق : نسحلاوبأ لاقف : باقعلا نم وجنت ىتح كتمأو

 تملع م« نيمحارلا محرأ ايو :.نيبك احلا مكحأاو « نيملاعلا زان: لاقف. انلاةم"نلفساللا كردلا

 ؟ ىتحاصم تيعارامو هتحلصم تيعار لف ؛كلذ ىنم تيلع رفك غلب ول هنأ ريغصلا خالا كلذ نم

 1 ان عر نك انف قالا عطقنا عضوملا اذه ىلإ مالكلا لصو الف : ىوارلا لاق
 أ

 ”ك أ وأ راودأ ةعبرأ دعب ءاج ىرصبلا نيسحلا ابأ نإ مث , زوجعلا نمال ؛ هنم ةلأسملا هذه نأ

 ةندللتلا ةودخلا زكلاوه"”ىس قى ضال نع لاف نال ده و كس نا داون تاع

 لع ىبم وهو : لاق م. مركذا هى كر خا ناباوج انهه انل لب ٠ 6 53 ىذلا باوجلا آدم

 : نويرصللا لاهف ؟ ال مأ دبعلا فلكي نأ هللا لع بحي له هنأ ىقو ) اه ا ن3 كلا هلام

 بجاوهنإ : نويدادغبلا لاقو . ىلاعت هللا لع بجاو ريغوهو :ناسحالاو لضفتلا ضحفيلكتلا

 «)م _ رخف  ؟؛د



 ةيآلا«نون را يذلا لع ريجترلا هللا لعحي كاذكا و لاعت ل 1/14

 ناثحن هيقف (نونمؤيال نيذلا لع سجرلا هللا لعحي كلذك ١) 1 امأ

 : لوألا : نامجو هيفو ؛ ءىثب هيبشتلا ديفي (كلذك ) هلوق ف فاكلا «لواآلا ثحبلا إل

 : ريدقتلا جاجزلا لاق :ىناثلاو . مهبولق ىف ردصلا قيض هلهج مهياع سجرلا هللا لعحي نأ ريدقتللا

 . سجرلا هللا لعج « كيلع انصصقام لدم

 مهيلع هللا هطلسي ناطيشلا وه:سابع نبا لاقف (سجرلا) ريسفت ىف اوفاتخا «ىناثلا ثحبلا )

 (سجرلا) جاجزلا لاقو . باذعلا (سجرلا) ءاطع لاقو . هيف ريخ الام (سجرلا) دهاجم لاقو

 ةرالا ف تاذيلار اند قدا

 ةيردقلا رمأ ىف انرك اذت لاق هنأ ىظرةلا بعك نب دم نع ىور امب ةيآلا هذه ريسفت متخنلو

 موب ناكاذاف ؛ سو هيلع هللا لص انيبن مهنم.أيبن نيعبش ناسل ىلع ةيردقلا تنعل :لاقف . رمع نبا دنع

 دروأ دقو ةيردقلا موقتف . هللا ءامصخ نأ لكلا عمسي ثيحب سانلا عمج دقو ءدانم ىدان ةمايقلا

 نيذلا مه ةيردقلا نأ ىلع لديام ىوقأ نم ثيدحلا اذه : لاقو . هريسفت ىف ثيدحلا اذه ىضاقلا

 ءامصح م ءلوقلا اذه نولوةي نيذلا نآل ءاقلخ و اردقو ءاضق ىلاعت هللا ىلا دابعلا لاقفأ نوبت

 هتيضقو . انم هتدارأو انيف هتقلخ ىذلا تنأو « انبقاعت ىتح انل بنذ ىأ هلل نولوقي مهنأل « هللا

 هذه ٍتيسب هللا ءامصخ اونوكي نأو دبال ءالؤبف «هريغ انل ترسي امو ؛ هل الا انقلخت لو « انيلع

 قفاوم همالكف « هسفن لبق نم دبعلا ىنأ اماو :ةلعلا حازأو نكم هللا نا : اولاق نيذلا اهأ ةجحلا

 ىضاقلا مالك اذههلل نيداقنم نونوكي لب . هللا ءمصخنون وكي الف « ةبوقعلا لازنا نم هب لماعي امل

 ديعلل سيل هنا كموضخ كهاذم نم تفرعام كنا كنم دعبب هل لاقي هنال كلذو ادج بسي وهو

 ؛«باوصو ةمكح وهف دبعلا ىف برلا هلعفياملكنأو ؛ هوجولا نمدجوب قاقحتساالو ةجح هللا ىلع

 هداقتعاو هنيد اذه ىذلا ناسنالا ريصي فيكف « ةرظانم الو ضارتعا برلا ىلع دبعلل سيلو

 ىعدب هنأ : لولا : هوجو نم هريرقتو ةلزتعملا مهف هلل ءمصخ نونو ؛ نيذلا امأ . ىلاعت هلل مصخ

 الوزعم ترصو ةيملالا نع تجرخل كلذ ىنطعت ملول :لوقيو ضوعلاو باوثلا بوجو هيلع

 . ىلاعت هلل مصخلا وه كلذ هداقتعاو هبهذم ىذلا اذبف « ءاهفسلا ةلمج نم ترصو ةيبوبرلا نع
 هللا الا هلا ال : لاق هتايح نمز رخآ ىف هنا مث ء ةنس نيعبس رفكلا ىلع بظاو نم نأ": ىاتلاو

 لأ ةنابنلا تاهيل ةقئافلا معنلا هاطءأن يملاعلا بر نا مث , تام « بالا نع هللا لوسردم

 مث ء كايإ هلالا اهيأ : لوقي دبعلا كلذف « ةدحاو ةظحلا هنع رعنلا كلت عطقي نأ دارأ مث « ةنس فلأ
 ا 0 ا نا كرس ءدخاو ةطلكدتك اذا كناذ". مانتحازو ةظلل ةعلاذتكزتتا كتر كايا



 ا . ةيآلا «ءامسلا ىف دعصي امأاكد ىلاعت هلوف

 نوقانلاو 72 ,هلا 3 ىف اذكو ءايلا ةنك اس (اقيض) ريثك نبا أرق ل وألا ثحبلاإ)ل

 نيهونيهاو# دو ديسك هحاو ىذع فه او ددخللا نك نأ لكحتم ؟ةارودكما الا 63

 ابحتفب نوقابلاو ؛ ءارلا رسكب (اجرح) مصاع نع 3 عفا ارا امو كس

 . فتدلاو فتدلاو ؛ درقلاو درقلاو ؛لجولاو لجولا ةلزنمب هبصنو هرسك ىف وهو : ءارفلا لاق
 جرح لجر هنأ : لاق نف  ادج قيض هنأ : هانعدو قيضلا قيضأ ةغللا ىف جرحلا : جاجزلا لاق

 ٌفتد لجر كلذكو ؛ العاف هلَعِج جرح : لاق نمو ؛ هردص ىف جر>وذ : هانعف ءارلا حتفب ردصلا

 ! تعز تقلد فل

 وهو ؛ ةج رح عمج متفلاب جرخلاو ؛ قيضلا ءارلار سكب . جرحلا : مهضعب لاق «ىناثلا ثحبلا 0

 : امهادحإ : نيتياكح بابلا اذه ىف ىدحاولا ىكحو . ةيعارلا هلانتال ىذلار اجتالا ريثكلا عضوملا

 لاق . ركب ىب نم دحأ انهه له : لاقو ةيآلا هذه أرق هنأ سابع نبا نع ريمع نب ديبع نع ىور
 لاقف . هيف قيرطال ىذلا كيتشملا رجشلار يثكلا ىداولا : لاق. مف ةجرخلاام : لاق . معن : لجر

 نب رمع أرق : لاق ىقثلا تلصلا ىأ,نع ىندحا ولا ىزور :'ةيناثلاو . رفاكلا بلق كل ذك" :'سابع نبا

 هل لاقف : هب اوتاف ايعار هولعج ةنانك نم لجرب ىتوتئا : لاق مث ؛ ةيآلا هذه هنع هللا ىضر باطخلا

 ةيعار اهيلا لصي الف راجتالا اهب قدحت ةرجثلا انيف ةسجرحلا :لاق . مكيف ةجرالاام ىتفاي : رمع

 : زيا نم ءىغادبلا لضيالا رفاكلا تلق كلذك ::ربع لاف :ةصحاوأا]لو

 : ناثحب هيفف 4ءامسلا ىف دعصي امن اك إل ىلاعت هلوق امأ

 فاألاب (دعاصي) ماعز عركب وبأ أرقو داصلا ةنك اس(دعصي) ريثك نبا أرق (لوآلا ثحبلاإ)

 نبا ةءارقامأ « فلأ ريب نيعلاو داصلا ديدشتب (دعصي) نوقابلاو « دعاصتب ىنعمب داصلا ديدشتو

 فلكت نم ةلزنمب هيلع هلقثو مالسالا نع هروفن قانا لاو , دوءصلا نم ىهف (دعصي) ريثك

 رفاكاا بلق ىلع ليقث نامب الا كلذكف ؛ باقلا لع ليقث فيلكتاا كلذ نأ يكف ؛ ءامسلا ىلإ دوعصلا

 تمغدافء«دعصتي ىنعمب ىهف (دعصي) نيقابلاةءارق امأو . 7 لئمووت (دعاصإ)' زك ىأ ةءارخ اأو

 . هيلع لقثيام فلكتي دعصتي ىنعمو داصلاىف ءاتلا

 ىلإ دوءصلا فلك اذإ ناسنالا نأ : لوآألا : ناهجو هيبشتلا اذه ةيفيك ىف (ىناثلا ثحبلاإ)

 لقي رفاكلا كلذكف «هنع هترفن تيوقو « هيلع بعصو مظعو ٠ هيلع ةفيلكتلا كلذ له كلا

 نع انعابتيو مالتسالا نغ وني هلق نأ ريدقتلا نوكي نأ : ىالاَو .هنع ةنرفت ظعتو ناميالا هيلع

 . ءامسلاىلإ ضرألا نم دعصي نمدعيب دعبلا كلذ هبشف ؛ نامبالالوبق



 ةيآلا «اج رح اقيض هردص لعجب هلضي نأ درب نمو» ىلاعت ل 105

 فراس ريسفت نم دب ال لب لا كلذ نأ يا ةقيقحلا ل 0 - هياط

 الع 11 ف لع ناتنإلا دقّتعا !ذ] لوقف: هداعالا سأرالرو مدقت اهف هانركذ ام هقيقحت : لوقنف

 دادعتسا بلقلا ىف لصحو هلوص- ىف هتبغر تيوقو . هيلا هعبط لام حجار هريخو دئاز هعفن نأ

 الكا هرم نأ لابعالا نم لمع ىف طقتعا اذإبو. ٠ يتفنلا' ةعسب فلاحا ذه :ىمشتق« هالضحل نيد

 قيرطلا نأ مولعمو « هلوبق نع ةوبنو ةرفن عبطلا ىف لصحو هنع ةرفنلا تمظع حجار هررضو

 هيف لوخدلا ىلع لخادلا ردق اعساو ناك اذاو . هيف لوخدلا نم لخادلا نكمتي مل ايض ناك اذإ

 ليملا كلذ لصح دققف « هيلا ليمملا لص>و ريخلاو عفنلا دئاز ىتالفلا رمآلا نأ داقتعا لصح اذاف

 لصحب مل ةدسفملاو ررضلا دئاز هنأ داقتعا لصح اذإو هل ردصلا عستا : ليقف ؛ باقلا كلذ ىف

 كر دذنلا نكم ال ىدلا قيضلا قيرطلاب ايش .دصلا راصب دعتف قص هنإ ليقف هءلإ ليمءبلعلا ف

 اولا ل ها
 حرشو هحوأو هرهظأ اذإ هرمأ نالف حرش : لاقي حرشلا ريسفت ىف «ىلناثلا هجولاو)

 *" رم ةلكدقم تناك اذإ ةلامملا

 حرش نفأ) هلوق ىف مالسالا ىف دراو هنأل ٠ قحلا بناجلاب صتخم ريغ حرشلا ظفا نأ ملعاو

 امل : نورسفملا لاق (اردص رفكلاب حرش نم كل رزهلاوق فا مكلا قو (مالسالل هردص هللا

 هيلع لاقف ؟هردص هللا حرشي فيك : هل ليقو ملسو هيلع هللا لص هللا لور لس ةيآلا هذه تلزن

 لاقف ؟ اب فرعي ةرامأ نم كلذل لهو هل ليقف «حرشنيو حسفني ىتح ارون هيف فذقيد مالسلا

 «ةوملالؤزتلبق توملاةادعتسالاو رورغلاراد نع ىاجتلاودواخلا راد ىلإ ةيانالا» مالسلا هيلع

 نأ هريرقتو « ردصلا هللا حرش ريسفت ىف هانركذام ةحص ىلع لئالدلا لدأ نم ثيدسحلا اذه لوقأو

 اكل" رش ناعتمالا نأو كفا عفنلا دئاز ةرخآلا لمعي لاغتشالا نأ روصت اذإ ناسنالا

 بترتي نأو دبال ديلقتلا وأ ةبرجتلاب وأ ناهربلاب امإ كلذب مزجلا لصح اذاف ءرشلاو ررضلا دئاز

 ةرفنلاو دولخل اراد ىلإ ةءانالانم دارملاوهو :ةرخآلا ىف ةيغرلا لوصح داقتعالا اذه لوصح ىلع

 كوالا رق تومللا تا كسلا" امأأو كر وارغلا رادع عقاجتلا نم دارملا وهو « ايندلا زاد نع

 :اةارحالا ق'ةغرلاو اننذلا نع ةرقنلا ىنعأ؛نيرماللا لع لمَتشَم وهف

 حرشو « لعفلا لوصح لبق لصح نأو دب ال لعفلا ىلإ ىعادلا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 نا ل1 دل رمال ودم ىحلا اظل . ناك الا نإ نعال لوك نع ؟ةزاتك نانهالل ردصلا
 . رفكلا بناج ىف لوقلا اذكو «مالسالا لوصح ىلع مدقتم ردصلا 0

 : ثحام هيفذ ( اجرح اقص هردص لعب هلضينأ درب ن هوز هلوق امأ



 نم رفاكلا بلقىف لصحام نوكي نأ بجول « رفاكلا بلقفف نزحلاو مغلا لوصحخ هنم دارملا ناك

 هنأ أ مولعمو ٠ ا لك اف ردل ةداب انز ندؤللا يلق ف لصدام دنؤأ ل ز>الاو مومحهلاو مومغلا

 قح ف ءالبلاو نزلا لب : هب د وسأا ىل عن نهؤااو رفاكلا نزح ىف نوعا ل كِإذكأو هآللا سيل

 ًاققس مهتوربل نمعرلاب فكي نمل انلعجل ةدكلاو اةقأن لسانلأ ن وك نأ ذل ولو كلاس لاق رثك' ١ قمرا

 «لثمالاف لثماألا مث ءايلوالاب مث ءايبنالاب ءالبلا صخ» مالسلا هيلع لاقو (ةضف نم

 حاضيإىلإ هلصاح عجري هنآل , عوفدم ًاضيأ وهف ةثالثلا تاليوأتلا نم «ىناثلا هجولا امأو ل

 هناو ناكماإلا كيس هللا لإ للاخت هللا ةاذه نم طانأ ةرورتدلا مع دحأ لكن آل تاحضاولا

 لوقلا كلذكو . تقولا كلذف حارشنا ديزم ناميالل هردص حرشنيو ةيادحلا كلت بيسي حرفي

 ناف تقولا كلذ ىف هبلق قيضي هناف ةنجلا قيرط نع هلضي نم دارملا (هلضي نأ دري نهو) هلوق ىف

 . ةدئافلا نم ةيآلا هك جارخإ هيلع ةيالال مخ 2 هر رخل مولعه ىنعملا اذه لوصح

 ةيآلا نآل كلذو « ةيآلا مظن كيكفت ىضتقي وهف « ةثالثلا هوجولا نم 4 ثلاثلا هجولا امأوإل

 ؛ناميالاو ةيادملا لوصح هيلع بترتي مث « الوأ هللا لبق نم ردصلا حارششنا لصحب نأ ىضتقت

 هيدهب كلذ دعب ىلاعت هللا نإ مث ءردصلا حرشنم الوأ هسفن لمحي دبعلا متلقف ةيضقلا متسكع متنأو

 كسلا نكميامإ ةيظفللا لئالدلا وءنامب الا ىلع تابثلاىلإ هل ةيعادلا فاطلاألا ديزع هصخت هنأ ىنع؟

 اهنم ءىثب كسلا نكمي مل اهانلزأو اهانلطبأ اذإ امأف تابيترتلاو تابيكرتلا نم اههفام انيقبأ اذإ اهب

 نآرقلا ىف نعط هنإو ؛ تايآلا نم ىثب مكلدعلا نكمبال نأ تجوب تايلا اذه حتفو 2 ٠

 َّ مالكلا متع انإ مش ( تالا ىسلا هده ف لصفلا مالكلا وه اذهف « ةجح هنوك نع هل جارخ

 بلقلا ىف لصح نأ ىلع فقوتي نامبالا لعف نأ انيب انأ ىهو « ةرهاقلا ةمتاخا هذه ةلأسملا هذه

 رفكلا بناج ىف لوقلا كلذكو : ىلاعت هتلاوه ةيعادلا كلت لعافو نا« الا لءفىلإ ةمزاج ةيعاد

 نام الا ىلإ هوعدي امهبلقفىوق هيده.نأهتلادربنف ةيالارىدقتن آل ؛ ىنعملا اذه لع قيطنمةيالا ظفنلو

 لمعلا ناهربلاب تنل دق وءرفكلاىلإ هوعدبو ناعالا نع هفرصيأم هيلق ُّق لأ هلضي كَ درينمو

 طقاس تالاؤسلا نم هومتركذ ام عيمجل : ريدقتلا اذه ىلعو ؛ كاذك نوكي نأ تح ضال نإ

 تار كا ملعأ ىلاعت هللاو

 : ناهجو هريسفت ىفف ردصلا حرش امأ ءةيآلا ظافلأ ريسفت ىف م(ةثلاثلا ةلأسا 9

 ماألاكلذلوبقل هردص عسو ىأ حرشناف هردص هللا حرش لاقي : ثيللا لاق ( لوألا هجولا )ل

 نأ هنم دارملا سيل هنأ كش الو ء ردصلا عيسوتب ردصلا حرش رسف.ثيللا نإ : لوقأو . عسوتف
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 تابثلا ىلإ ةيعادلا فاطلالا نع همر هنأ ىنعمب هلضي 5 ةنجلا 3 " نع هلضي نأ لا 55 1

 . بابلا اذه ىف مهمالك عومجب وه اذهف « نامالا ىلع

 هنأ هيف روكذملا لب , هلضي هنأ ةيآلا هذه ىف لقي ل ىلاعت هللا نأ نم : الوأ هولاق امع باولعاو

 كاكا ركل أ تارا

 هنأب حرصت (نونهؤيال نيذلا لع سجرلا هللا لعحب كلذك ) ةيآلارخآ ىف ىلاعت هلوق : لوقف

 انلءجاكو :ريدقتلاو . هيبشتلاديفي (كلذك ) هلوةىف «فاكاا» فرح نال لالضالا كلذمم لعفي

 . نونهؤيال نيذلا بولق لع سجرلا لعجن كلذكف ؛ هردص ىف جرحلاو قيضلا كلذ

 : نيدلا َنَع هلضي نأ هللا درب نمو : هلوق وهو انناث هولاق امع باوجلاو

 نأب ميرصت (نونءؤيال نيذلا ىلع سجرلا هللالعجب كلذك ) ةيآلارخآ ىف هلوق نإ : لوقنف

 . نددلانع هلضي هنأوه (هلضي نأ دري نمو) هلوق نم دارملا

 لدي (نونمؤيال نيذلا لع سجرلا هللا لعحجي كلذك ) هلوق نأ نم : الاث هولاق امع باوجلاو

 . مثرفك ىلع ءازج مثرودص ىف جرحلاو قيضاا كلذ قلي امنإ ىلاعت هنأ

 مويلع ىضق نيذلا بولق لع سجرلا هللا لعجيكلذك دارملا لب ؛كلذ دارملا نأ ملنال : لوقنق

 70 كداب لعل ةشرلا ادق زق كل سر الخ اذإ و ندم 11

 | 180 هج رح و,ردصلا قيض,نروكم نأ ىضتمي ةيالا رهاظا نأ نم : اغار هولاق امس ب اوجلاو

 هاج رم لداخل لع

 هيلع هللا لص دمحمب نامالا نأب ًاداقتعا هيلق ىف قلخ اذإ ىلاعت هنال ,كلذك الا : لوفنف

 روفنو سفنلا ضارعإ بجو داقتعالا اذهف : ةرخالا ىف ةبوقعلاو ايندلا ىف مذلا بجوب ملسو
 هذهو نامبالا كلذ لوبق نع ةوينو ةرفن باقلا كلذ ىف لصحيو ناميالا كلذ لوبق نع باقلا
 كلذكف . هيف لخدينأ ىلع لخادلاردقي ل ًاقيض ناكاذإق يرطاانآل ؛ ديدشلا قيضلاب ةييبش ةلاحلا
 اذه نم ةماشملا هذه لوصح لجاللف ؛ هيف نامب :الال و دعنتماد اًقتعالا اذه هف لصحاذإ باقلا

 . مالكلا اذه طقس دقف « هيلع جرلاو قيضلا ظفل قلط آف رلا

 : . اهوركذ ىتلا ةثالثلا تالي وأتلا نم (لوألا هج ولا امأو 9

 ملا ءاليتساب جرحلاو قيضاا ليصفت ىلإ عجرب مالكا كلذ لصاح نرأ : هنع باوجلاف
 ولف“ جرحلاو قيضلا اذهب نمؤملا نع رفاكلا زيم يلاعت هنال « ديعب اذهو « رفاكلا باق يلع نزحلاو



 ١1/0 ةيالا]« اسال هردص حرشي هيدهم نأ هللا درب نفو كاك هلوق

 لي ارد ىضتقملا تدان كدنع امأو . هب لوقت الف : اندنع امأ . عامجالاب لطابكلذو لالضلا

 . كلوق لعل دتالةيالاهذهنأ ةعبرالاهوجولاهذبب تبثف . هتردقل هيف هقلخيلاعت هلل نأ ره للعلا

 : هوجو نم هريرقتف ؛ اناوقب قيلي هجو ىلع ةيآلا هذه ريسفت نأوهو 4(ىناثلا ماقملا امأ)

 هيدهن نأ هللا درب نمو : ةيآلا ريدقت : لوقف « ىضاقلا هرصن و.« ىتابجلاراتخا ىذلا وهو : لوألا

 اذه ريسفتو « هنع لوزي الو  هيلعتبي ىتح مالسالل هردص حرشي « ةنجلا قيرط ىلا ةمايقلا موب

 عوذلا اذه ىفو ؛ هياع تابثااو ناميالا ىلع ءاقبلا ىلا هوعدت افاطلأهب لعفي ىلاعت هنأ وه حرشلا

 هؤعد نموهم. لجرلا نينصت نأ دعي هنو غانم هم عي نادي الإ نمل ابله نك لإ كاش

 هلوقبو (هبلق دهم هللاب نمي نمو) ىلاعت هلوقب ةراشالا هياإو هيلع تابثلاو نامالا ىلع ءاقبلا ىلإ

 لعفي ىأ ؛هردص حرشيذنيخ هتايث هللا دارأو دبع,نمأ .اذاف (انلش مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو)

 ىلاعت هللا دارأو «دناعو رفك اذإ اماف . هيلع هماودو نامءالا ىلع هتايث ىضتقت ىلا فاطلالا هب

 : لاقو هسفن ىتابجلا لأس مث . جرهلاو قيضاا هردص ىف تاي كلذ دنعف « ةنجلا قيرط نع هلضي نأ

 ا م ا تالا ط رافكلا دحنو كلذ حصي فيك

 ضعب ىف مهنوك عنتمي الف تقو لك ىف كلذ مهب لعفي هنأ ربخي مل ىلاعت هنأت : 42غ تاكل ر

 اوءطقتلأ تحف :لاعف رخلا الوم باوك ]ذه لع هسفن ئضاقأ] لاس. تواقلا ىبط تافرالا

 . تاقواألا ضعب ىف جرحلاو قيضاا كلذ هفن نم دحب هنأب رفاك لك ىف

 ىلاعت هللا ةلدأ دورو دنع اصوصخ نكمي ال كلذ عفدو لوقن كلذكو : لاق نأب هنع باجأو

 . باوجلا اذه رير#: ةياغاذه« مف راغصلاو ةلذلا روهظ دنعو ؛ نينمؤدلل هللا ةرصن روهظ دنعو

 ةنجلا ىلا هيده نأ هللا درب نف دارملا : لاقي نأ زوجبال مل اولاق لبوأتلا ىف (ىناثلا هجولاو إل

 هنال « ةنجل ىلا هيف هيد ىذلا تقولا كلذ ىف مالسالل هردص حرشي ا ؟ مالسالل هردص حرشي

 نامالا ىف ةبغرادادزناةفيرشااةبتزرملاو'. ةيلاغلا ةطيدلا هذه جك ةناتمألا يللا لأ

 كلذ ىفف ؛ةنجلا قيرط نع ةمايقااموي هلضي ل 4. لإ ليهو حارشنا ديزم هبلق ىف لصحبو

 لوخدلاو ةنجلا نهنامر1ادنعهلان ىذلاديدشلا نزلات بسب هردص جرو « هردصقيضي تقولا

 , هيلع ظفللا لمح بجوف . هل لمتحم ظفللاو بيرق هجو اذبف : اولاق . راناا ىف

 نم ىنعملا نوكيف « ريخأتو ميدقت مالكا ىف لصح : لاقي نأ ل يوأتلا ف ( ثلاثا هج ولاوإ)

 ىلع تابثلا ىلإ ةيعادلا فاطلالاب هصخي ىأ هيدي نأ هللا دارأ دقف نامالاب هسفن ردص حرش

 ؛ نام الا نع اجرج اقيض هردص لجج نمو ؛ ةنجلا قرط ىلإ هيده هنأ ىنمب هيدهب وأ ؛ ناسممالا



 ةيآلا«مالسالل هردص حرشي هيده نأ هللا دري نقد ىلاعت هلوق 2214

 عم ةردقلا عومب ناو «ىلاعت هللا نم نوكي نأودب ال ىعاودلاهذهلوصح نأ ليلدلاب انيبو « هكرت

 لففلا كيوي :ئعادلا

 داقتعا هبلق ىف هللا قاخ اذإ الإ دبعلا نع نامبالا ردصي نأ ليحتسي : لوقنف اذه تنث اذإ

 لصحو « باقلا لام داقتعالا اذهباقلا ىف لصح اذإو « ةحادملادئاز ةعفنملا حجار نامالا نأ

 باقلا ىف لصح اذإ امأف .نامبالل ردصلا حارشنا وه اذهو « هليصحت ىف ةديدش ةبغر سفنلا ىف

 0١" كلا راضملا تجوياو : امدلاو نيدلا ىف ةميظع ةدئسم' كت الثم' لمخم' كاتتعالا نأ" ةاقتغا

 « مالسلاو ةالصلا هيلعدمحمب ناسبالا نع ةديدش ةرفن داقتعالا اذه لوصح ىلع بترتي اذه دنعف

 ىلاعت هللا دارأ نم نأ : ةيآلا ريدقتراصف ؛اجر> اي هردص لعمب ىلاعت هنأ نم دارملا وه اذهو

 , ناميالا نع هفراوص ىوقرفكلا هنم هللا دارأ ندهو « ناممالا ىلإ هيعاود ىوق نامالا هنم

 نآرقلا ظفل نأ تبث ءكلذك رمآألا نأ ىلقعلا ليلدلاب تبث املو . رفكحاا ىلا هيعاود ىوقو

 هءارو سيلف « نآرقلا ظفل يرص ىلع ناهربلا عطاق قطنا اذإو « ةياقعلا لئالدلا هذه ىلع لمتشم

 : ناماقم ةءآلا هذه ىف انل : ةلزتعملا تلاق . ناهرب الو نايب

 . كلوق ىلع ةيآآلا هذه ىف ةلالدال هنأ ناب (لوآألا ماقملا)

 . انلوقو انبهذمل قباطملا ليوأتلا ماقم «ىناثلا ماقملا)

 درسوا نم هر رقع": كوالا ماقملا امأ

 رثك أ اهف سيل هنأل , مهاضي وأ اموق لضأ ىلاعت هنأ اف سيل ةيآلا هذهنأ (لوآلا هجولا )

 0 2 ا از كارأ اذ كك رو كك هبا لعق نان يدم نأ دارأ ىف هنأ نم

 اوه ذختن نأ اندرأ ول) لاقىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو . هديرب الوأ كلذ ديري ىلاعت هنأ ةيآلا ىف سيلو

 ديربال ىلاعت هنأ فالخ الو ؛ هدارأول وهللا لعفي هنأ ىلاعت نيبف (نيلعاف انكنإ اندل ند هانذختال
 ماهل كلذ

 (هلضي نأ درينمو)لاق لب ؛ مالسالا نعدلضي نأ دري نمو : لقي مىلاعت هنأ (ىناثلا هجولا )
 . نام.الا نع هلضينأ درب نمو ؟ دارملا نأ متلق ملف

 ىلع ءازج رفاكلا اذهب لعفلا اذه لعفي امنإ هنأ ةيآلا رخآ ىف نبب ىلاعت هنأ (ثلاثلا هجولا)
 (نونمؤيالنيذلا لع سجرلا هللا اعجب كلذك ) لاقف ؛ ءادتبالا ليبس ىلع كلذ سيل هنأ همك

 لعج نأبرعشي اذهف (اجر> اقيض هردص عجب هلضي نأ درب نمو) هلوق نأ 4 عبارلا هجولار)
 لوصح ىف ارثأ مدقتملا كلذ لوصحلنأو « ةلالضاا لوصح ىلع هلوصح مدقتي اجرح اًقيض ردصلا



 اا ةيآلا «مالسالل هردص حرش هيد نأ هللا درب نو ىلاعت هلو
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 نو نأ دري نمو ماللسالل هَرْدَص حَرْشَ مع

 دق | تا ا تح سا ١ حا ع |[ ه7

 نيل وقتل ا لح كلَذك ٠ ءامسلا ادعصَي 0 اقيض هدة
 2 ا 0

 «١؟ه» درسا

 لوأف « مهو 000 0 هن 11 هتلاف « ةما لاو رعلل ابلط مالسلاو ةالصلا هيلع دمت

 : لوآلا : هوجو (هللا دنع راغص) هلوق ىفو ؛ناوحلاو لذلاو راغصلا لصوي امنإ مهيلإ لصويام
 : ىتاثلاو . هاوس هنكح ذفني ؟احال ثيح . ةرخآلا ىف لصحي امنإ راغصلا اذه نأدارملا نوكي نأ

 فاضينأ زاج . هلاح اذه راغصلا كلذ ناكاملف  ايندلاراد ىف هباجيإو هللا كحب راغص مهييصي مهن :أ

 دنع) لاقو . فنأتسا مث (راغص اومرجأ نيذلا بيصيس) دارملا نوكي نأ . ثلاثلا . هللا دنع ىلإ

 « هللا دنع نم راغص دارملا نوكي نأ : عبارلا , ديك أتلا هنم دوصقملاو « كلذ مدعم ىأ (هّلل

 باذعو) هلو وهف «باذعلاو ررضلا نابب امأو «نمو ةماكر امخإ نم دب الف :ريدقتلا اذه لعو

 امنإ:كلذ نأ نيب م ديدشلا تايب ميظعلا ىزخلا مهلدعأ ىلاعت هنأ مالكلا اذهب لصف (ديدش

 "مدح ميكو مزلاملكال دك
 اقيض هردص لمحبي هلضي نأ درب نمو مالسالل هردص حرشي هيدهي نأهللا دري نفل ىلاعت هلوق

 (نونم وال نيذلا ىلع سجرلا هللا لعحي كإذك ءامسلا ىف دعصي امنأك اجرح

 ا ةيآلا َْق

 . ىلاعت هللا نم ةيادحلاو لالضلا نأ نايب ىف ةيآلا هذهب انباحصأ كسمت (ىلوألا ةلأسملا)

 ىلقعلا عطاقلا ليلدلا ىلع لدي اضيأ اهظفلف ٠ انلوق ىلع لدي اهظفل نأ ام ةيآلا هذه نأ لعاو
 نيذه ىلإ ةبسنلاب هتردقف ؛ رفكلا لع رداقو نامي الا لعرداق دبعلا نأ هنايبو « ةلأسملا هذهىف ىذلا

 : ناميالانم الدب رفكلاوأ رفكلانمالدب هنعزاميالارودص عنتميف ؛ ةيوسلا ىلع ةلصاحنيرمآلا

 ةيعادلا كلتو . باتكلا اذه ىف ةريثك ارارم كلذ انيب دقو . هيلا ةيعاد بلقلا ىف لصح اذإ الإ

 ةعفتمو ةدئاز ةحلضم. ىلع المتشم لعفلا كلذ نوكب هنظ.وأ هداقتعا وأ هبلع الإ امل ىنعمال

 بلقلا ف لصح نإو « ءىثلا كلذ لعف ىلإ كلذ هاعد بلقلا ىف ىنعملا اذه لصح اذإ هناف « ةحجار

 ىلإ كلذ ءاغد ةحجار ةدسفمو دئاز ررض ىلع المتشم لعفلا كلذ نوكب نظ وأ داقتعا وأ مع

 عام ركن مو



 هال مالنا نام كوع ملعأ هللا» ىلاعت هلو ١

 اويلطام موقلاف : ريدقتلا اذه ىلعو «ةدح ىلع اباتك نالفو نالف ىلإو ؛ لبج ىلا كر اشأ نم

 نيمدقتملا ءايبناألا تازجعم لم ةرهاظ تارجعمو ةرهاق تايآ مهيتأت نأ اوبلط امنإو «ةوبنلا

  ىلوأو ىوقأ لوآلا لوقلاو : نوةقحملا لاق . مالسلاو ةالصلا هيلع دمش ةوبن ةحص ىلعيلدت
 ىناشلا لوقلا رصني نملو ٠ لواألا لوقلاب الإ قيال (هتلاسر لعج ثيح ملعأ هللا) هلوق نآل

 تارجعملا كلت رهظأو اييلا هللا مهباجأ ولف « ةرهاقلا تايآلا كلت اوحرتقا امل مهنإ : لوقي نأ
 ملعأ هللا) هلوق نوكي نأ حلصي ذتيحو « ةلاسرلا بصنم نم اوبرق دق اوناكل  مبساهلا قفو ىلع

 م مالكلا اذه ىلع اباوج (هتلاسر لعجب ثيح

 ابعضو حلصيال اصوصةخءاعضوم ةلاسرلل نأ ىنعملاف ( هتالاسر لعجي ثيح ملعأ هللا ل هلوق امأو

 الوسر ناكهيف ةلاسرلا عضو حلصي. اهلجال ىتلا تافصلا كلتب افوصوم اص وصخ ناك نف « هيف الإ

 ٠ ىلاعت هللاالإ ل تافصلا كلت ماعلاو ع الفالإو

 مامت ىف ةيواستم حاورآلاو سوفنلا : مهضعب لاقف  ةلأسملا هذه ىف اوفلتخا سانلا نأ معاو

 كمال ل متر ناك كا ف مضل! نوداا دكا ةلاك لاو ةوشلا'ك وضخ ةيهانملا
 نان قطا ىئالعوم ةزهاط ةريخ اهضخق:امتايضهاماو اهرهاؤد ةقلتخ ةيرشيلا سوفتلالب : ناودرخأ

 نكت ملام سفنلاف ؛ تاينامسجلل ةبحم ةردك ةسيسخ اهضعب و.ةرونم ةيلعتسم ةيحلالا راونآلاب ةقرشم

 ةدايزلاب هيف فالتخالا عقي لوالامسقلا نإمث . ةلاسرلاو ىحولالوبقل حلصتمل ؛ لوألا مسقلا نم

 مهنف « ةفلتخم لسرلا بتارم تناك مرج الف ء امل ةياهنال بتارم ىلإ فعضلاو ةوقلاو ناصقنلاو

 ناتنثا وأ ةدحاو ةزجعم هل تلصح نم مهنمو « ليلقلا عبتلاو ةيوقلا تازجعملا هل تلصح نم

 « هيلع الاغ ديدشتلا ناك نم مهنمو ؛ هيلع ابلاغ قفرلا ناك نم مهنمو ؛ ميظع عبت هل لصحو

 ثيح معأ هللا) ىلاعت هلوقو عضوملا اذهب هركذ قلي الو « ءاصقتسا هيف ثحبلا نم عونلا اذهو

 ةلاسرلاو ةوبنلا لوصح ىف هنم دب الام لقأ نأ : يكونا ىرخأ ةقيقد ىلع هيبنت هيف (هتلاسر لعحجب

 شاب لساز ىاوأاما لثمن رنا تح ىيقنا ىل هل زقاو اس اؤر/خاازو ندعلاو ركملا نع .ةءاربلا
 نيب مث ؟ تافصلا هذه عم ةلاسرلاو ةوبنلا لوصح لسقعي فيكف ء«دسحلاو ردغلاو ركملا نيع

 هريرقتو ديدش باذعو هتلادنعراغص مهيصيس ةميمذلا تافصلا هذهب نيفوصوم مهنوكل مهنأ ىلاعت
 :نرصلاواةناهإللا!: نيرمأب مي امنإ اضيأ باقعلاو : ةعفنملاو ميظعتلا « ني اما متيال باوثا نا
 دنع راغص مهييصيس) هلوقف ةناهالاامأ « ةيآلا هذه ىف , نيرمآلا نيذه عومجمب مهدعوت ىلاعت هللاو
 ةعاط نع اودرمت امنإ موقلا نآل ء ررضلا ركذ ىلع راغصلا ركذ مدق امبإو (ديدش باذعو هللا



 ا ةيآلا « نموت نل اولاق ةيآ مهتءاج اذاود لاك هلت

 معأ هلا + ا ملثم قوت ىَح ما ل اول مج نإ

 مى تن جلا - سرضص ص ١١ دم ١ درا ادا د كج ترصا ب ©

 ديدش كلاذكو 5 كيو را 0 1 ب|يضيس كتان 3 كثيسوح
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 . ارازم اهان ل

 ثيح ملعأ هللا هللا لسر ىنوأ ام لثم ىنؤن ىتح نموت نل اولاق ةيآ مهتءاج اذإو ل ىلاعت هلوق

 (نوركمي اوناك امب ديدش باذعو هللا دنع راغص 0 نيذلا بيصتس هلاسر ل

 لد: ةرهاق ةزجعم مهل ترهظ ىتم مهنأ مدسحو رافكلا ءالؤه ركم نع ىكح ىلاعت هنأ معا

 ؛ هللا دنع نم بصنملا اذه لثم انل لصحب ىتح نمؤت نل : اولاق . سو هيلع هللا لص دمع ةوبن ىلع

 لب ؛« لئالدلاو ةجحلا ٍبلطل ال رفكلا ٍلع نيرصم اوقب امنإ مهنأو ؛ ,هدسح ةياهن ىلع لدي اذهو

 اهي قحأ نأ فكل اقحت هينا تناكول مللازو « ةررينملا »نت ةيلولا لاق : نرورستفملا لاق هت

 نأ مهنم دحاو لكدارأ : كاحضلا لاقو . ةيآلا هذه تلزنف « ادلووالام هنمرثك أ ىتاف ء دمحم نم

 ًافمص ىنؤي نأ مهنم ”ىرما لك ديري لب) هلوق ىف مهنع ىلاعت هللا ربخأ اي « ةلاسرلاو ىحولاب صخب

 اولاق ةبأ مهتءاج اذإ و) لاق ىلاعت هنآل ًاضيأ كلذ ىلع لدي اهريسفت ىف نحن ىلا ةيالا رهاظف (ةرشنم

 .مالكلا اذهنول وب اوناك مهنم ةعامج نأ ىلع لدي اذهو (هللال سر ىنوأام لثم ىنؤن ىتح نموت نل

 اهيمرجج رباك أ :ةيرق لك ىف انلعج كلذكو) هلزوقووهو ءراضيأ كلذ لع لدي ةيالا هذه لاف [سلار

 (هللا لسر ىنوأام.لثم ىنؤن ىتح نمؤثن نل) اولاق مهنأ ةيآلا كلت بيقع ركذ مث (اهف اوركهل

 ٠ ثيبخلا مالكلا اذهوه لوألا ةيآلا ىف روكذملاركملا نأ ىلع لدي هرهاظو

 : نالوق هيفف هللا لسر توأاغ لكان ه2 نمت نل ل ىلاعت هلوق امر

 هحل تصح اك« ةلاسرلاو ةوبنلا مل لصحت نأ موقلا دارأ ءروهشملاوهو («لوأآلالوقلا)

 . نيمداخال نيمودخمو ؛ نيعباتال نيعوبتم اونوكينأو « مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةيآ مهتءاج اذإو « ىنعملا نأ ةلمابع كام لروةقاورم شملا لارقال أ «ىلاثلا لوقلاو إ)

 راق لوق وهو (هللا لسز ىاوأام لثمي وت حس نوت نأ ) ااولاق قتلا عابتاب مست تازقلا نك

 (هؤرقن اباتك انيلع لزنت ىتح) هلوق ىلإ (اعوبني ضرأألا نم انا رجفت ىتح كل نموت نل) برعلا



 ةيآلا «كورعشإ امو مهسفن أب 0 ركمامو» ىلاعت هلوق 6/١

 و: لالا : نالوق هيفو « هيشتلا بجوي (كلذك و ) هلوق ىف «فاكلا» هولا ةلأسملا 9

 فوطعمدهنأ : ىناثلا . اه.هرجم رباك أ ةيرق لك ىف انلعج كلذك ءابنف اوركمل اهدي دانصةكم ىف انلعج

 . انف كلذك مهلامعأ نيرفاكلل 8 اك ىأ 3 هلبق م ىلع

 : هريدقت ريخأتلاو مدقتلا ىلع ةيآلاو ؛ مساوه ىذلا ربك آلا عمج رباك آلا (ةيناثلا ةلأسملا) <

 لوعفملارامضإ ىلإ جاتحي و « ىنعملا تال هناف : ةفاضمرباك آلا نىك نار < :1٠ نبك تيفال

 اليلذوأ اسيئر لوقت ىتح مالكلا دفي ل « تكسو : اديز تلعج : تلق اذا كناآل , لعجلل ىناثلا

 ىلإ ةفصلا تففضأ دقف « رباك آلا تفضأ اذإ كناللو , نيلوعفم لعجلا ءاضتقال ؛ كلذ هبشأام وأ

 . نييرصبلا دنع زوج ال كلذو *؛ فوصوملا

 كلذو ء ايف اوركمل رباك أ اهيمرجم ةيرق لك ىف انلعج : ةيآلا ريدقت راص (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىلع لدي اضيأ اذهف « سانلاب اوركمي نأ مهنم دارأ هنآل « ةفصلا هذه مبلءج امنإ ىلاعت هنأ ىضتقي

 ” لاكت متناوداراب كلا كلا نأ

 نع موعنمي مل امل ىلاعت هنأ هريغركذو . ةبقاعلا مال ىلع ماللا هذه لمح نأب : هنع ىتابجل 000

 5 هباوج عم لاؤسلا اذهو « هيبشتلا ليبس ىلع مالكلا ءاخ كلذ دارأ اذإ امم ا كا

 كلا ل 2 1 رك

 ردقأ مهتساير لجال مهنآل « رباك أ نيمرجملا لعج امنإ : 3 لاق 0 1 ةلألا)

 لمحت هاجلا ةوقو لاملا ةرثك ناآلو ؛ مهريغ نم سانلا ىلع ليطابأللا 0 كا ردشلا ىلع

 ىوس بيع هاجلاو لاملل نكي مل ولو . ةيذاكلا نامبالاو « ةميمنلاو « ةبيغلاو « ل : 0

 اليلد كلذ يكل ؛هاجو لام هل ناكنم ةميمذلا تافصلا هذهب فصو ام هنأب مكح ىلاعت هللا نأ

 : هاجلاو لاملا اس ىلع

 ةيآ ىف ىلاعت هللا هركذ ام هنم دارملاو (نورعشي امو مهسفنأبالإ نوركمي امو ىلاعت لاق مث

 ةرقبلا ةروس لوأ ىف كلذ ةقيقح انركذ دقو (هلهأب الإ ءىسلا ركملا قيحالو) هلوق ىهو « ىرخأ
 مهسفنأب الإ نوركمي امو) هلوق نأ كشال : ةلزتعملا تلاق (مهم ءىزوتسي هللا) ىلاعت هلوق ريسفت ىف

 ناقل ل لك لو هيلا نفق لئقام ناك لف كلوجولاو ديدبتلا ضرع ف روكذم (نوزعشنا امو

 ءركملا مهنم ديرب نأ ميلحلا ميكحلا ميركتلا ميحرلاب قيلي فيكف ؛ سانلاب اوركمي نأ مهنم دارأ

 مالكلا اذه ةضراعم ن ا ؟ هيلع باقعلا 0 مهقاعيو هياع مددهي مث ءركملا مهيف قلخيو



 7 مسببببببباببببع ب بباب جس جسيٌِبجبمًحج ّ إم اب ب

 ا ةيآلا «اهيمرجم رباكأ ةيرقلكىف انلعج كلذكو و ىلاعت هلوق
 مسلسل سس ببال ا بس ب سس ل سل يبي ببي ب سس بيب ب بسسس حباب ببي م سلا

 00 ا امو اهيف او ك6 ايمرجب رك رق لكف [نلعَج َكاَذَكَو
 هس

 ب 2 انني | 6.

 «1١11؟» نلورعشإ أمو 0

 هال دال اكو تلاالا كل ال نأنيشأ ؛ هللا 0 : ةواجلا كاوكاو سانلا كلا متن : ةرمح

 .ةيآلا ةدفا كلاكف مل ىتثو هد | نلاو

 كلذو لبج فأو 00 ىلص ىن /| ىف ةيآلا هذه تلز' هللا لتاقم لاق 4 ةيناث /ا ةياورلاو ١

 الإ لكما ىلالم اكااق. :نافر نس فك: رص اذا يحيا فردا /ففاس ل الل

 . ةيالا هذه تن - ا م ماد : نأ الإ ءهب نمؤثال هللاو

 ١ لبج ىنأو رساي نب رامع ىف ت : ىلكلاو ةمركع لاق 4 ةث ااثلا ةياورلاو .

 : لبج ىأو باطخلا نب رمع ىف 0 : كاحضلا لاق (« ةمبارلا ة ب اورلاوإ)

 نآل ؛ قحلاوه اذهو ؛ نيرفاكلاو نينمؤملاعيمج قحفف ةماع ةبآلا هذه نإ (ىناثلا لوقلاوإل

 ةروسلا هذه نأ انركذ دق اضيأو . مكحتلا ضحم صيصختلا ناك ؛ لكلا ىف الصاح ناك اذإ ىنعملا

 نبق اذإالإ ؛ لكشملا ذك و اذكر «ةنيبملا ةيآلا هذه لوزن تسرن أل وتلا ةلحلاو د

 . هنيعل نالف « ةماعلا ةيآلا هذه نم ىلاعت هللا دارم نإ لاق سو هيلع هللأ للص ى لا نإ

 هللا نم نامءالاو رفكلا نأ ىلع اضيأ لئالدلا ىوقأ نم ةيآلا هذه (( ةسماخلا ةلأسملا)

 ةفرعملا نع اكل اني( سانلا قي

 ةلقعلا لئألدلاو ء هنذأب وب ىلاعت هللا نم لصخح امإ روقالا هذه لك نأ. لع لذ كلذ يدل

 ؛ هسفنل رفكلاو لبجلاراتخال القاع نأ اًضيأو « هانصخلام لعىعاذلا للدوهو هت لع تدعات

 لو ؛ةفرعملاو ناميالا ليصحت دصق املف  ارفاك الهاج هسفن لعج ناسنالا راتخي نأ لاحما نف

 . هريغ داب لصح كلذ نأ انيلع لوجلاو رمكلاوهو هدض لصح ان. كا م

 ا هنأ لبجلا كلذ ىف هداقتعال هراتخا امنإ اولاق ناف

 ىف مالكلا ناك ناف ؛ رخآ لبج ةقباسل لبجلا اذه راتخا امنإ هنأ مالكلا اذه لصاخل :انلق

 لصح لبج ىلإ ءاهتنالا بجوف الإو « ةياهنلا ريغ ىلإ باهذلا مزلقوبسملا ىف قباسلا لبجلا كلذ

 .ء . بولطملا وهو « هنيوكتو هدا<يابال هيف

 مهسفنأب الإ نوركمب امو ايف اوركممل اهيمرجم رباك أ ةيرق لكى انلعج كلذك ول ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيف 4 تنورعش امو



 ةيالا«نولمعي اوناكام نيرفاكلل نيز كلذك دىلاعتهلوق 1/١

 نها مكللاو :لففلاب ةرضاخ ناوكن الل العار ىف زاقلل كالت نأ الإ هليقككلا, كال وهجما ف رعت

 : كلج ردتي ةاهراخخملاو 0 ! اك ءاش ىف فنح

 ١ لغفلاب ةرضاحت ةناحتورلا ايالجلا و ةيسدقلا فراعملا كلت نوكت نأ «ةعبارلا ةبترماو ©

 هيف اهروهظب المكتسم ام اًيضتسم فراعملا كلت اقرشم حورلا كلذ رهوج نركيو .

 : لوقنف اذه تفرع اذإ

 . توملاب ةامسملا ىه . طقف دادعتسالا لوصح ىهو (ىلوالا ةيترملا إ)

 (هانيبحأف) هلوقب املاراشملا ىهف هيف ةيلكلا ةيبمدبلا مولعلا لصحت نأ ىهو 0 ةبرملاو)

 /اةيزطنلات الو بجلا ف رعت ىلإ اهجاببك رتب لصوتي/ ئتح تاسدبلا بيكرتى «ةثلاثلا ةيرملاو إل

 (اًنّؤن هل 6 00 وق/نم داما ديف

 ايالجلا كلتل ارضحتسم هنوك ىلإ ةراشإ (سانلا ىف هب ىتمب) هلوق ىهو (ةعبارلا ةبترملاو)

 ةانحلا اضيألاقينأ نكميو : ةناسنالا سفنلا تاداعس تاجرد متت اذه دنعو : اهيلإ ارظان ةيسدقلا

 .هب ليزغتلاو ىحولا رون لاصيإ نع ةرابع رونلاو . حورلارهوجي مئاقلا دادعتسسالا نع ةرابع

 كلذكف . سمشلا عولط رهو ؛ ةساحلا ةمالس نم : : نا رعألا نم ناصرالا قب دب ال ةناق

 اذبلف ؛ ليزنتلاو ىحولا رون عولط نمو « لقعلا ةساح ةمالس نم : نيرمأ نم اهيف دبال ةريصبلا

 : لاق نم مهنمو « نيدلا رونوه : لاق نم مهنمو . نآرقلا ءرونلا اذه دارملا :نورسفملا لاق ببسلا

 قرر 20 فر فاكلا لكلام: :فانوكذ اميقيمختلاو 1 ةيواقتم اهكرسأ,-لاوقالاو.. ةكملار وتبوك

 هلوصح ماد اذإ ءىثلا نأ ىهو « ةيلقع ةقيقد (اهنم جراخب سيل) هلوق ىفو (اهنه جراخم سيل تاملظلا

 قالخالاو لبجلا تاملظ ىفرفاكلا نوك ماد اذاف . هل ةءزاللا ةفصلاو ىناذلا ملاك راص ءىنثلا عم

 . ةلاخلا هذهنم هللاب ذوعن « هنعاهتلازإ رسعي هل ةمزاللا ةيئازإا ةفصلاك تاملظاا كلت تراص ةميعءذلا

 , عزفلاو فوخلا هيلع ىل وسيف هحالص هجو ىلإ ىدتممال اريحتم قبب تاءلظلا ىف فقاولا اضيأو

 (فام واو كجشلاو

 نينيعم نيناسناب ناصوصخم امه له نيروكذملا نيلثملا نيذه نأ ىف اوفلتخا «ةعبارلا ةلأسملا)

 : هوجو هيفمث « نييعتلا ىلع نيناسناب صاخ هنأ : لوآلا : نالوق هيف . رفاكو نمؤملكىف ناماع وأ

 «نمؤي مل ذئموي ةزمحو ثرفب ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىر لبج انا نإ : ساعي را لاق : لوألا

 « سوقلاب هاخوتو لبج ىنأ ىلإ دمعف ؛ هديب سوقلاو هل ديص نم همودق دنع كلذب ةزمح ربخأف
 0 1 1 ا انوع كاب ءاحامل بل اهلج زتخ نأ هل لا حاز ايوشت امقلر



 كلا لليل بببلبلاااببعلتم مج جت تجر 7ر77

 ١/١ ةيآلا «نولمعي اوناكام نيرفاكلل ري كلذك د ىلاعت هلوق

 ىعادلالوص> م لعفلا نأ نم هركذ قبس ام هليلدو:ىلاعت هللاوه نيزملا كلذ:انباحصأ لاقف

 كلذ لامتشاب نظوأ داقتعا وأ مع نع ةرابع ىعادلاو : ىلاعت هللا قلخ نوكي نأو دب ال هلوصحو

 اذهدجوم ناكاذاف : نييزتلا اذه الإ هل ىنعم ال ىعادلا اذبف « حجار حالصو دئاز عفن ىلع لعفلا

 ؛« ناطيشلا وه نيزملا كلذ : ةلزتعملا تلاقو : ىلااعت هللا وه ةلاحم ال نيزملا ناكىلاعت هللا وه ىعادلا

 : هوجوا فعضلا ةياغ ىف اذه نأ ملعاو . ناطينشلا هللاو . محل هنيز :لاق هنأ نسحلا نع اوكحو

 نم ملسملا لاح هللا زيهل ر "دعبل انه نأ ء:اةماقلااو 1 انولك دل عقلا عطاقلا ليلدلا : لوألا

 باهذلامزل ء رخآ 0م كلذىلع ناطيشلاك لذ مادقإن اك ناف.ناطيثلا هيف ل+ديف رفاكلا

 حرصملاعت هنأ : ثلاثلا . ناطيسشلا ىوس رخآ نيزم نم دب الف الإو . ةياهنلا ريغ ىلإ رخآ نيزم ىلإ

 نيذلا: اوبس الإو), هلوقف اهلبق امأ اهدي امو'ةيآالا هذه لبق اف وهن الإ نايل قيرللا كاد نأ

 ةبالا هذه دعب امأو (مبلمع ةمأ لكل از كدك ع هللا اوبسيف هللا نود نم نوعدب

 (اهيمرجم رباكأ ةيرق لكىف انلعج كلذكو) هلوقف
 لاق اففخم نوقابلاو . اددشم(اتيم) عفان أرق (هانييحأف اتيم ناكنم وأ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 كففخ وأ لقث دخاو اهاتعمو . تيم فيضخت افق كيملا ؟ ةثللا لهأ

 ريغ تاومأ) هلوق ىف تاومأ مهنأب رافكلا فصو دق : ىناعملا لهأ لاق (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 (ىتوملاعمستال كنإ) هلوقىفو (ايح ناكس رذنيل) هلوقفف اضيأو (نوثمينايأ نورعشي امو ءايحأ
 اوم رفكلا لعج ايلف (تاومالاو ءايحالا ىوتسي امو ريصبلاو ىعالا'ئوتني امو).هلوق فو

 و لهجلاو:لهج هنالل اتومرفكلا ل جاع إو اح ىدتهملاو ةايحيدملا ليجم ايم ردلكلاب

 ل : .ىث ىلإ ىدته ال تيملا اًذيأو ٠ نوكساا بجوي ىذلا توملاكوهف . ةفقولاو ةريخلا

 انلعجو) هلوقو ةاجنلاب زوفلاو درلا لوصحل ببس رصبلاو ملعلاو ءرمعبو لع ىدهلاو ءكلذك

 ةايحلاكلتل ارياغمرونلا اذه نوكي نأب جوف (هانيبحأف) هلوق لع فطع (سانلا ىف هب ىثمب ارون هل

 : الوان 5 غلا قام رد عبرأ اهل ةيرشبلا حاورألا نإ لاش هللا دع ملعلاو لابلاب رطخ ىذلاو

 تناك اميرف ؛ حاوراألا ىف فات للصاألا دادعتسالا كلذو فراعملا هذه لوبقل ةدعتسم اهنوك

 نوكيو « افيعضاليلق دادعتسالا كلذ ناك امبرو ؛ في رش ىوق لماكدادعتساب ةفوصوم حورألا

 .اصقان اديلب هبحاص

 . لقعلاب ةامسملا ىهو ؛ ةيلوألا ةيلكلا مولعلا امل لصحي نأ (ةيناثلا ةيترملاوإ)

 ىلإ :اهببكرتي :لصوتيإاو :ايعدبا| كلت تكرت_ناسنالا كلذ-لواكانأ «ةئلاثلا ةبترملاو)



 لالا الو كلان اء اين ناك سارا زا كات هلازق ا

 را و ع ا 6 6

 نمك سانلا ىف هل ىثكب 2 هل الخلاو هانييحاف م رع
2 

 000 .رفاكلا ا ؛ذ َكلَّذك اهم جراخت سي ل تالطلاا#ف 1كم
 ل 27 د“ آ

 2 رح هج

 «١١؟؟١ نولمعلإ

 نال دا هدر 1 طا خلا زإر : ةمركعلإف : ىاثلاو :ةنيملا [ك ١ ق ةباححأو ملسو هيلع

  سراف لهأ نم سوجملا هعمس ةتيملا رحت لزن امل هنأل كلذو «٠ شيرق ىرشم نم مهئايلوأ ىلإ

 نومعزي م“ , هللا مأ نوعبتي مهنأ نومعزي هياححأو ادمحنأ « ةبتاكم مهنيب تناكو شيرقىلإ اوبتكف

 لزنأف ؛ءىث كلذ نم نيملسملا نم سان سفتأ ىف عقوف . مارح هللا هحيذيامو لالح هنوحذي ام نأ

 . ةيآلا هذه ىلاعت هللا

 ليلد هيفو : جاجزلا لاق (نوكرشمل مكنإ) ةتيملا لالحتسا ىف ىنعي « ممومتعطأ نإورإل لاق مث

 امأإو ؛ كرشمووف ىلاعت هللا لحأ ام اًئيش مرحوأ . ىلاعتهّللا مرح ام ايش لحأ نم لكذنأ ىلع

 . كرشااوه اذهو ؛ىلاعت هلل ال تلت هناي اك رشم

 هانعم ناك نإ و تاعاطلا عيمم مسا ناميالا نأ ىلع ةجح ةيآلا : ىبعكسلا لاق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 مشع ةللاف كاك نو ؛ كاع انلاع ناك اما كل معا كرشلا لات دج < . ىردعتلا للا ف

 57 2 هانإ قا نك رمملل نيم وللا ةعاط' ىس لاعت هنأ ليلا ءااكر رق هللا نأ كقتعي نع

 اكيرش ىلاعت هللا نأ داقتعا انهه كرشلا نم دارملا نوكي نأ زوحبال ل: لوقي نأ لئاقلو

 طقف داقتعالا ىلإ كرشلا اذه ىنعم عجري ريدقتلا اذبو ؟ فيلكتلاو محلا ىف

 تاملظلا ىف هلثم نك سانلا ىف هب ىشْي ارون هل انلعجو هانيبحأف اتيم ناكنم وأ إل ىلاعت هلوق

 «نولمعي اوناكام نيرفاكلل نيز كلذك اهنم ج راخي سيل
 : لئاسم ةبآلا ىف

 نول ناواد اج" نيك علا! نأ لو اولا ةنكلا قايزكذ انل' لاقت *هنأ معا «لوألا ةلأسملا)
 نموملا "نأ نيبف «لاضلا رفاكلا لاخ لعو ؛ ىدتهملا نمؤألا لاح لَ لذي الثم ركذ هللا نيَذ ىف
 رتاكلا نو هلام ةرائانتم ااززن لسغأو كلذ دلعي, اح لعجل كاتم ناك نم ةلزنم ىدتهملا

 . ماودلا ىلع اريحتم نو ف . اهنم هل صالخ ال امف سمغنم تابلظف وه نم ةلزنمب

 ردقلاو ربجلا ةلأسم تداع اذهدنعو (نولمعي اوناكام نيرفاكلل نيز كل ذك ل ىلاعت لاق مث



 ١١ه ةيآلا « ؟ولداجيل ءأ مهني ا 1 نوح و. نيطاسشلا نإ »ىلاعُتهلوق

 ناك اركان انو , ةئيلا لكأب ةصوصخم ةر طاخلا جنيفر لدتا هلمقتا# ن ولك أن "لو هل بف كات

 هذه ميضر ول ىنعي « بصناا م ما ىلع جذ امم صوصخم اذ-هو (نو "رشم نإ مهومتعطأ ن آو

 ىفاققلا لاق # كلر كلا ا اهتيمحلاب متيضر دقف « ناثوألا ةيهلإ مسأ ىلع تحيذ ىبلا ةحيبذلا

 دورملا ةذه هيف كلصحا ل اهرخا نأآلإ م ةنيصلاةسكاماعيتاك نإ راةي لاك رات: لاو سا

 ىلاعت هنأ وه ىنعملا اذه دك امو ء.صوصخلا اذه وه مومعلا كلذ نم دارملا نأ انملع ةثالثلا

 ناك اذإ امي اصوصخم ىب الا اذه راص دقف (قسفل هنإو هيلع هللأ مااا

 دباآئاا ع طم ىلا اذه انآ رف ؟ اقف ريصي ىم هنأ لاحت هقلإ كانك فراك مث ءاقسف ىلا اذه

 امد وأ ةتيم نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع امرحم ىلإ ىحوأ ايف دجأال لق) هلوق وهو . ىرخأ

 امبارسفم ةيآلا هذه ىف قسفلا راصف (هب هللا ريغل ل هأ اقسف وأ سجر هناف ريزنخ محل وأ احوفسم

 (قسفل هنإو هيلع هللا مسا ركذي ملام اكلت اللوز هلق ناك كزذك !ناكءلاذا و نسا كلف ل

 !هنا لطي اها اع

 هللا ركذ دجوي مل هنإ متلق مل لوقن نكل ؛ تاصصخلا هذهب كسلا كرتن نأ (ىناثلا ماقملاو إل

 م 95 «لاق ل ملسملا 2 هللأ ركذد لاق هنأ ملسو هيلع هللأ لص ىنلا نع ىورام هياعليلدلاو ؟ انبه

 . بلقلا ركذ ىلع ركذلا اذه لمحو « لقي

 كمال لا تان نأ الإ همر: تحوي ليلفلا لةفرفأ تفاهم نامت «ثلاثلا ماقملاو)

 نال « لحلا وه حجارلا نوكي نأ بجو تضراعت ىتمو « لحلا بجوت ةلأ لا هذه ىف ةروكذملا

 2 خر ل - ف 02 تار ل انتالارو 1 لان وزخل ةضعقملا خام معلا هجسلع لوس[ ]وولف كلل ف 2

 سحلا بسحب باطتسم هنآلو (اوبرشاو اواك)هلوقو (اعيمجضرألا ىفام مل قلخ) ىلاعت هلوقك

 ةلأسملا هذه ىف مالكلاريرقت اذهف ءلاملا ةعاضإ نعىجن هنأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع ىوراسل

 . ىوق صنلا اذه رهاظ نآل هنع ززتح نأ ملسملاب ىلوآلا : لوقنف كلذ عمو

 هلوق نأ : لوألا :نالوق هيف ؟دوعي اذام ىلإ (قسفل هنإو) هلوقىف ريمضلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 . ردصملا اذه ىلإ دئاع ريمضلا اذهف ء ردصملا ىلع لدي لعفلا نآل « لكلا ىلع لدي (اولكأت ال)

 . ةغلابملا ليبس ىلع ء اقسف هسفن ىف هيلع هللامساركذي ملام لعج هناك: ىناثلاو

 دارملا نأ : لوألا : نالوق هيفف ( كول داجيل مهئايلوأ ىلإ نو>ويل نيطايشلا نإورإل هلوق امأو

 هللا ىلص ادم اولداجيل نيك رشملا نم مهايلوأ ىلإ اوسوسو « هدونجو سيابإ اذهه نيطايشلا نم

 «)م برش د



 ةيآلا «هيلع هّللأ مسأ ريد ل افاو اكأت "الود ىلاعت هلوق ١10

 2 ا را

 تاو ويل نيطا يشلانإ وسفن هنو يلع هلا م مم اا 25

 1١ هنوكر شمل نإ م ومتعطأ نإ و م كولداجيل 3 0و لِ
 هه 20

 نعىهن ىلاعت هناف 00 نرتقي ل اذإ هب ها بقلاق دج وبأه نإ 0 71 لورق 7

 . ةيآلا هذه ماسقألا هذه لك

 دق فارتقالا ىنعمو (نوفرتقي اوناك امب نوزجيس مالا نوبسكي نيذلا نإ )) ىلاعتلاق مث

 هنأ ىلع اوعمجأ نيملسملا نأ الإ ء بنذملا بقاعي نأو دبال هنأ ىلع لدي صنلا رهاظو . هركذ مدقت

 انك هباقع كرتيف بنذملا نع وفعي دق ىلاعت هنأ وهو « ايناث اطرش اوداز انباحأو : بقاعي ملبات اذإ

 (ءاشي نم كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ) ىلاعت هللا لاق

 ىلإ نوحويل نيطايشلا نإو قسفل هنإو هيلع هللا مسا ركذي ملام اواكأت الوب ىلاعت هلوق

 (نوك رشم 9 مثومتءطأ نإ مولد اجيل مهئايلوأ

 ؛ هللا مسا هيلع ركذي ملام ميرحتهدعب ركذ , هللامسا ىلعحيذام لكأ لحي هنأ نيب اا. ىلاعت هنأ معا

 0 0 رشملا هركذام لاطيإ هنم دوصقملاو ؛ ماندالاركذ ىلع حيذام هيف لخديو « ةتيملا هيف لخديو

 : لئادم ةيالا قو

 ؛« بارش وأ ماعط نم هللا مسا هيلع ركذي ملام لك : لاق هنأ ءاطع نع لقن (ىلوألا ةلأسملا))

 « حبذلاب مومعلا اذه صيصخت ىلع اوعمجأ مهناف ءابقفلا رئاسامأو . ةيآلا هذهمومعب اكسمت ؛مارحوهف

 وأ ادمع ركذلا كلذ كرت ءاوس « مارحوهف هللا مسا هيلع ر د مل حبذ لك : كلام لاقف اوفلتخا مث

 كرد[ + لاكي هتبا)ةجحر اةفيدح وب لاق"! نيكلكتللا مم ةفئاطو نيريس نبا لوق وهو . انايسن

 ءااوسإ ةيميشتلا كو وت لح : ىلاعت هللا همحر ىب هفاشلالاقو . ل> انايسن كرت نإو ٠ مرح ادع ماد

 هلوق ريسفت ىف ءاصةتسالا ىلع هل اسما ارا دقو حبذا! الهأ حياذلا ناكاذإ ان

 حيذ اذإ امب صوصخ ىبللا اذه : ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا لاق ؛ ةداعالا ىف ةدّئاف الف ( متيكذام الإ)

 هنأ ىلع نويلسملا عمجأو (قسفل هنإو) ىلاعت هلوق“ اهدج أ ةئرودرو' هيلع لذيو ءاكضتلا مسأ ىلع

 ىلإ نوحويل نيطايشلا نإو) ىلاعت هلوق : امناثو : ةيمسنلا كرت ىذلا ملسملا ة ةحيبال لك قش, ال

 لكت 7 كلل يراسان نأ قروب نةعملا, ,ةلانتما ف تناك انعإ :ةرظانللا هاَدِهَو ( ؟ولداجيا مهئايلوأ

 : اولاق مهنأ سابع نبا نعو . هنولكأت حاف دشأ ءاتقيام . . فراك أت تلكلاوؤرمسلا:هلعقيام : ندلعلا



 3 . ةيآلا «هنطابو مثالا رهاظ اورذو» ىلاعث هلو
4 

 نع 9 سس 0 تا |[ حا 0

 ام رج اا -_ : نيل نإ | هتطاو مالا َرهاَظ 0

 هذ 2

 كادر دعب 0

 كنم داما: خلع لالاقو 1 ةلالضلاو ةلملا ةلاهجلان - انقل هذه ىلع مدق 1 نب 5

 نأف متنأ هنوحذتام لح امل ,خوقب اهيلع نوجتحيو ؛ اهلالحإ ىف مكنو رظانيو ةتيملا نوالح نذلا

 ةالضلا هلك داون كاطلاو ناثواألا ةدابعن مدفن ولن املك كا ذكرا ىلوأ اها كرا لك

 : معالو مثدنع ةريصبال و ؛ ةوهشلاو ىوملا هيف نوعبلي امئاف مالسلاو

 لولا نآل « مارح ديلقتلا درجمب نيدلا ىف لوقلا نأ ىلع ةيآلا هذه تلد (ةثلثلا ةلأسملا)
 . مار- كلذ نأ ىلع تلد ةيآلاو ؛ ةوهشااو ىوهلا ضحمب لوق ديلقتلا

 مثرئاعتو ممولق قال ماعلا وه هنأ هن دارماو 4« نيدتعملاب ملعأ وه كبر نإ) لاعت لاق مث

 ىلع ارداق ناكو ملاوحأب املاع ناك اذاو « قحلا ءافخإ ىفىعسلاو لطابلا ةرصن بلطو ىدعتلان م
 أ

 ؛ لعأ هللاو . فيوختلاو ديدملا ةملكلا هذه نم دوصقملاو : اهلع مهيزاحي ىلاعت وهف مهتازاحجم

 4 نوفرتقياوناك امبنوزجيس مالا نوبسكي نيذلانإ هنطاب و مثالا رهاظ اورذوإإل ىلاعت هلوق
 رهاظ| ردو )“هلع ةيلكلاب اهكدت تج و امي :هحتأ تارا لضاا نأ انزال انا معا

 لوالا : نيهجو هنطابو مثالا رهاظ ىف اوركذو « مالا بجويام مثالا نم دارملاو (هنطابو مثالا

 انزلا نورت ةيلهاجلا لهأن اك: كاحضلالاق . هبرارستسالا (هنطاب و)انزلاب نالعالا (مهالارهاظ) نأ

 عيمجفف ماع ىبنلا اذهنأ : ىناثلا . ةينالعلاو هنم رسااةيآلا هذهب ىلاعت هللا مرخ ؛ ارس ناكام الالح

 لق م 2 اج ريغ لتلد ريغ نم ةئيعم ةروصل ماعلا ظفللا صيصخل نال 2 حصأألا وهو تامرخم لا

 نم مثالا اورذو ديري : ىرابنألانبالاقو . متيونامو متلمع ام : لبقو « متررسأ امو متلعأام دارملا

 نم هجاؤي: هنم: تنخأ ام لير ؛ارتتك الو اليلق لاملا اذه نم تذخأام : لوقت اك هتاهج عيمج

 في اذعإ هنوك نم ل ةثأ "نب عم مثالا نغىمنلا ةيآلا ىتعم :نورخآ لاقو ؛ةوجولا

 مالا لع مادقالا نعىهنلا (متالا رهاظ أاورذو) هلوةنم كرر لاق نك ظ 0 هثافخإ

 لاقو . سانلا فوخال هللا فوخ مثالا كلذ كرت ىلا هل ىعادلا نأ كلذب رهظيل (هنطابو) لاق مث
 ةدأ رإوبجعلا راق ربذ ك١ نم بولاقلا لاعفأ 4 طابو) حراو 4ا نان (مهالارهاظ) نوح

 اد كان اكن ىلع موللاو ىنهلاو نظلاو رظنلاو مزعلاو داقتعالا هيف لخديو ؛ نيماسملل ودل



 ةيآلا «مهئاوهأب نولضيل ًاريثك نإ ودىلاعت هلوق كك
 كسمت هنأ : لوألا : نيهجوب جتحا دقف نيفرهلاىف حتفلاب أرق نف « مضلاب (مرحو) سف
 )م كبر مرحام لتأ) هلوقب (مرح) هلوق حتف ىفو (تايآلا اناصف دق) هلوقب 10 ف

 بجيف (مكيلع مرحام ل لصف دقو هيلع هللا مسا ركذام) هلوقب كسقلا (ىناثلا هجولاو 2

 .نيفرحلا ىف مضلاب اًورق نيذلا امأوىلاعت هلل 5 مسا ركذ مدقتل لعافلا ىلإ ا را 6 نأ

 بج وايلف«ةيآلا هذهىف لمجأ امل ليصفت 0000 و (مدلاو ةتيملا مكيلع تم رح) هلوق م,تجخ
 هلوةوهو كلذك لامجالا ىف بجو هلعاف مسي ملام لعفب (ةتيملا مكيلع ةقرفر لاك نأ ليضفما ى
 لصفملا اذهنآل ءافلا مضي ( لصف )بحي كلذكف ء احلا مضي (مرح)ب وجو تبث امل و(مكيلعمرحا م)

 هلوقو (الصفم باتكلا مكب لزنأ ىذلا وهو) لاق ىلاعت هناف ًاضيأو . هنيعب لمجلا مرا كاذوه

 دق)هلوق (لصف) هلوقىف هتجف مضلاب مرحو حتفلاب (لصف) أرق نم امأو . لصف ىلع لدي (الصفم)
 (ةتيملا مكياع تمرح) هلوق (مرح) هلوق ىفو (تايرآلا اناصف

 لود هنمذارملا :راولاق#نب زيسفللا نشك أ ( ركسيلع مرحام مكل لصف دقو) هلوق «ةيناثل ةلأسملا 9
 نأ وهو : لاكشإ هيفو (ريزتخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح) ةدئاملا ةروس لوأ قى لاح
 ىضتقي(لصفدقو) هلوقو . ةنيدملابهللا لزنأام رخآىهو « ةيندم ةدئاملا ةروسو ةيكمماعنأألا ةروس
 .اهدقتم هنوك عنتمي نسال كلل ع را ىلا نوجا انه لع امدقم لصفملا كلذ نوك ذأ

 .هدعطي (معاط ىلع ع رحىلإىحوأ اهف دجأال لق) ةيآلا هذ-ه دعب هلوق دارملا لاقي نأ ىلوآلا لب
 نوكينأ عنمبال ريخأتلانم ردقلا اذه نأ الإ ليلقب ةيآلاهذه دعب ةروكذم تناكنإو ةبآلا هذهو
 ةداجلا ةدش تبسي هلك !لإ ةرورضلا مكتعد ىأ (هيلإم”ررطضا امالإ ل . ملعأ هللاو دارملاوه

 : 7 سم هيفو ا( مْ وهأب نولضيل ًاريثك نول لاق مك
 (اولضيل انبر)س نوي ىفكلذكو ءايلاحتفب (نواضيا) ورمعوبأ وريثك نبا أرق 0 ةلأسملا)
 صزلا فو (لضيل ثيدحلا ول) ناهتل فو (لضيل هفطع ىناث) جملا ىفو (اولضيل) مهأ 1

 ىفو انهه ماع نباو عفان أرق و.ءايلا مضي كلذ عيمج قاسكلاو ةز>و مداع اننا 3 ادادنأ)

 مضلاب أرق نموءالاض هنوكىلإ راشأ حتتفلاب أرق نف « مضلاب عضاوملا رئاس ىفو « ءايلا حتفب سنوي
 نوكيدقو ءالاض هنوك بحي هناذ لض» لك نآل مذلا ف ىوقأ اذهو : لاق . الضم هنوك ىلإ راشأ
 . لاضاا نم مذلل ًاقاقحتسا رثك أ لضملاف . الضم نوكي الو الاض

 ا كلل نتا ود انف ل نوزع هنإ ليقو (ناولضيل) ةلوق لميدار م1 قينثلا ةلآسملا)

 نأ ديرب (مع ريغل) هلوقو . ةتيملا لك تفاوكاو رباحبلا ذختاو .ليعفسإ نيد ريغ ن مدل هنالل



 . مسسييسوس يسوي 00و < يرو دا < 2 يع 5

 5-3 ةيآلا« ؛هيلع هللامساركذ ام اولكأ :الأ كل امود» ىلاعتهلوق

 0 0 0 هيلع هللا مما َركذ ماو لأ ؟َلاَمَو

 " 00000 :اوهأب ّ َنوُضي اريك 0 متررطضاام لإ | مَع
 ااا ل و ارح 2
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 »١15« ن.دتعملاب ملعا وه

 هيلع هللا مسا ركذامم اولكف نامالاب نيققحتم تنك نإ نيملسل هللا لاف. تأ هومتلتق ام ةواكأت

 . هللا مسب ىكذملاوهو

 امنإو ؛ هيف نوعزاني الو هللا مسا ىلع حيذام لكأ نوحيبي اوناك موقلا ثلا لاؤسلا)

 دوروناككلذك ناكاذإو ءابنومرحي اوناكنوماسملاو.ةتيملالكأ نوحيبي اوناكأضيأ مهنأىف عاذتلا

 محلا كرتو هيلع قفنملا ف مكحلا تابثإ ىضتقي هنآل ًاثع هلع هللا مسا ركحذام ةحاباب ألا

 . هف فلتخلا ىف

 ةتيملا لكأ نوحيبيو ةاكذملا لك أن ومرح اوناك موقلا لعل : لوألا : ناهجو هيف : باوجلاو

 0 ماركذ ام اولكف) هلوقب ةاكذملا ل | مف ءنيم آلاف مهملع در ىلاعت هللاف

 (هيلع هللا مسا رك "ذانم اولكف) هلوق ل ردع نإ؟ قرنا معلا ذك ركذي ملام اولكأتالو) هلوقب

 مرت هجولا اذه ىلع ىنملا نوكيف.هيلع هللا مسا ركذام ىلع ًاروصقم كلكأ اولءجادارملا نأ ىلع

 . طقف ةتملا لكأ

 هذهو .ةحابالل ىهو. 0 ةغيص (هيلع هللا مسا ركاذام اولكف) هلوق 6 ثلاثا لاوساا إل

 طارتشالاديفت (نينمؤهنايآب تك نإ) هلوقىف(نإ) ةملكو ؛نم وما ريغو نه ملا قجىف ةلصاح ةحابالا

 دازرملاوكينمّوم هتايآب منك نإ عمقا مسا رك ذام ىلع ًارودقم مكلكأ نكتبلزدهلا“: أ لاوظلاو

 . انمؤم هنوك ىف كلذ حدقل ةتيملا لكأ ةحاباب كح ول هنأ

 الإ مكيلع مرحا٠ مكل لصف دقو هيلع هللا مسا ركذ ام اولكأت الأ كلامو إل ىلاعت هلوق

 (نيدتعملاب ملعأ وه كبر نإ ملع ريغب مهاوهأب نولضيل ًاريثك نإو هيلا مررطضا ام
 : لئاسم ةيآلا ىف

 :نيفرحلاىف حتفلاب (كيلع مرحامركل لصفدقو) صاعزعصفحو عفان أرق (لوألا ةلأملا)

 مداعنع ركبوبأو قاسكلاو 0 أرقو«نيفرحلا 2 مضلاب كى وبأو صاع نبأو ريثك نبا أرقو



 ةيآلا«نينمؤم هتايآب متثك نإ هيلع هللامساركذامم او كفو لانالوب 0

 هر م 6 هس |

 61183 نم 1 1 ا هءلع هللا

 . ةمومذم ن ءظاا ةعباتم نأ ىلع لادلا صنلا 1 ع كءليحو ؛ , نظلا 57 الإ 8 ايقلا 0

 لثموهو ةراكا لكس م اذإ حجاأرلا داقت الا ع ةر 6 نا: لاقي نأزوجال ل: كركم

 اذب.و انظ . ىمسيال داقتعالا اذبف , ةرامأىلإ ادنتسم حجارلا داقتعالا ناك اذا امأ رافكلا داقتعا
 لال لا اذه له د قيرطلا

 : ناتلأسم هيفو (نيدتهملاب ٍلعأوهو هليبس نع لضي نم ملعأ وه كبر نإ + ىلاعت لاق مث

 قحلا نأ تفرعام دعب كنأ دارملا نوكي نأ : لوآلا : نالوق هريسفت ىف «ىلوأآلا ةلأسملا ١)

 ىدتهمللان أب ملاعلاعت 2 )2 مىهلاخىلإ مهمأ ضوف لب مثديف َّق نكتالف 04 وهام لطايلا أَو 2 وهام

 مل تاركا نك انأا نانا“ هلق قلي اعما دحاو 5 (عزاجتف ؟وه نماكاضلاو ؟يد'نم

 ممولق لاوحأب ملاعىلاعت هللاو «نوبذاك مهف نيقيلاو مزجلا ءاعدا مهسفنأ نم اورهظأ نإو رافكتلا

 . لهجلا ةيدوأ ىف نيهئات لالضلا ليبس ىف نيريحتم مهنوك ىلع علطدو ؛ مهتطاوبو

 لاق : لوالا 0 نالوق هيف (هليبس ع لضي ف ملعأ وه كر نإ) هلوق «ةين اغأأ هل كا

 نيدتهم اب ملعأ وهو هلوس نع لضي ند ملعي كبر نإ : ريدقتلاو ملعي ىعم انهه (لعأ) 005

 .لاعوهو ىلاعت هللا معي توافتلا عوقو بجوي اذهف : لءق ناف

 تالطفللا اذه: نداد وكما نأ آلإء لاغ لاقت نا ملع ىف توافتلا لوص- نأ كتتال :|

 متسحأ نإ) ىلاعت هلوق هريظنو :نيااضلا لالض راهظاب ةيانعلا قوف نيدتهملا ةياده راهظاب ةيانعلا

 را قاتلا ةدحاو لمه هَ انألاو نان له نك محلا ركذف (| ) اهلف م ًاعانإب كسفن 1 متةسحأ

 (لاق) هلييسزعلضي سانلاىأ لعأوه كور نإىنعملاو 34 6 اهفت هل طظفل !اهذفلو ءادتالاب عفر (ند)

 . ءارفلاو ىئاسكسلاو جاجزلاو دربملا لوق اذهو ىضحأ نيرا ىأ معنل) ىلاعت هلوق لثم اذهو

 «ن ينم وم هتان منك نإ هيلع هللا مسأ 2 اذا واكف ىلاعت هلوق

 ا 3 مقر

 نإ ا ا رك

 ؟ كازو لاا ئسلا نسر قيل سيكل .ٍ

 ؛ مدقت 6 م ىضتقي (هيلع هللا مسأ 1 اكعأإ ولكف) هلوق ىف «ءافلا» 4 «لوأآلا لارض 0

 5 ا ا

 نومر<و مارحلا نولاحب نيذلا نيلدملا عابتا راكنإ نع ببسم (اولكذ) هلوق : تاوذلاو

 نأ ىلا هللا هلتق اف هللا نودسعت مكنأ نومعزت نإ : نيم ملل نولوقي اوناك مهنأ كلذو «لإلحلا



 صاب ًببمثا ب

 نأ ةيالا «نوصرخمالا مثدنإو نظلا الإ نوعبتي نإ» ىلاعتهلوق

 در كو وكلا ةدبع هلوقي ا امإو (نجلا ءاكرش هلل اولعجو) هلوقىف هنع هللا ربخأ ىذلا وهو

 اقلطم ةوبنلا ركني نم هلوقي 5 امإ . تاوبنلاب ةقلعتملا ثحابملا : اهيناثو : مانصالا ةدبع هلوقي اك
 اذه ىف لخديو . ملسو هيلع هللا ىلص دمح ةوبن ركني نم هلوقي م ىأ/.ارتثنلا ركشب, نم ةلوش اك وأ

 رافكلا ناف ؛ ةريثك ىهو « ماك>الاب ةقلعتملا ثحابملا : اهثلاثو . داعملاب ةقلعتملا تحابملا بابلا

 رثك أ عطت 0 ىلاعت لاق: ةسيملا نوالصو نتاعولا و تقاس ماكل 0

 كولضي لطاب هنأب قحلا ىلعو « ق> هنأب لطابلا لع محلا ن .ر٠ هنودقتعي امف (ضرألا ىف نم

 . قدصلا جينملاو قيرطلا نع ىأ ؛ هللا لد

 :ناتل أسم هيفو (نوصرخب الإ مث نإو نظلا الإ نوعبتي نإ ل لاق مث
 نيعطاق ريغ كبهذمو كنيد ىف كنوعزاني نيذلا رافكلا ءالؤه نأ دارملا (ىكوألا ةلأسملا)

 نم ريثكو عطقلا ءاعدا ىف نوباذك نوصارخ مهو نظلا الإ نوعبتيال لب  مههاذم ةحصب

 ىلإ ال مهفالسأ ديلقت ىلإ مهههاذم تابثإ ىف مهعوجر نظلا كلذ نم دارملا : نولوقي نيرسفملا
 :ةدلضا ل

 رافكلا مذ ىف غلاب ىلاعت هللا نأ انيأر اولاَقف . ةيآلا هذمم سايقلا ةافن كسمم 4ةيناثلا ةلأسملا)

 مذل ايجوم ىلاعت هللا هل عجب ىذلا ءىثلاو : نظلل نيعبتم ممنوك ببسب نآرقلا تايآ نه ريثك ىف

 يو 2 نطل 00 بجوب سايقلاب لمعلاو . مذلا بتارم ىدقأ ىف نوكي نأو دبال رافكلا

 وع |يلدب المع هب لمعلا ناكةجح هنوكب عطاقلا ليلدلا درو امل لاقي ال ءامرح امومذم هنوك

 3 أ اما عطاقلا 01 كلذ نا : لود 00 عوفدم اذه لوقن انال . نونظم ليلدبال

 زئاج سشاسلاب لمعلا نأ ىف هل 'لاخأالا لقعلا ناآلا لطاب لولا وا« انمعس نارك ناافإا و انلتغ كاك

 ىعمبسلا ليلادلا نال لظاب:اضيأ ::قاتلا زر: هحيظتاو لقعلا ايست اركتر قمادنع نال نا 011

 حاولا ىتحلا اذه ىوسزكا هجروا ةلكتخ ريغ طاقلا كلاكوت تاب ناك
 نيب هيف فالخلا عفترالو ؛ ةجح سايقلا نوك ةرورضلاب سانلا ملعل ليلدلا اذه لم لصح ولو

 دجو هنأ به : ىناثلا . دوةفم سايقلا ةح ىلع عطاقلا ليلدلا نأ انبلع كلذ دجوي ل ثيخ « ةمآلا

 هنايب و نظلا عابتا عم الإ سايقلاب لمعلا متيال كلذ عم نأ الإ.ةجح سايقلا نأ ىلع عطاقلا ليلدلا

 نأ : ىناثلاو . اذكب للعم قافولا لحم ىف كلا نأ : لوألا : نيماقم ىلع ىنبم سايقلاب كسلا نأ

 0 نيقيااو عطقاا ليبس ىلع نيمولعم اناك نإ ناماقملا ناذهف:فالا ل ىف لصاح ىنعملا كلذ

 | متي ال ذتنيخل اينظ امهدجأ ناك وأ امبعوم ناك« نإو هت يف ءالقعلا نيب هيف يفالخال ا



 بألا تلا لبس نع كاواضي ضرأألا ف نم ريك أعطت ناودىلاعت هلوق ٠5

 َنوعي نإ 0 0 كولصي ضرَأْلا ىف نم رك غطت نإو
 هاء ا

 2 58-2 + سلا ل هت ع هج 20 هرج هلا عا هه د

 هلييس نع لي نَم معا وه كبَر نإ 11 َنوصرخت الإ مث َنِإَو نفل الإ
 اهبل 6

 سا سورنم را 6 سا

 «١١ا/د ديدنهلا 0

 لع ةلاد:_امنوك ىف تابيغلا ناوقلي رافكلا : ءالؤه نأ ىلار (هتاملكل 0-0 لاق

 اللا 0 هذه ىف اهل ريثأتال تاهيشلا كلت نأ الإ مالسلاو ةالصلا 0 0

 تاببشو رافكحلا تاهرت بيو لوزتال ةيوق ةيلج ةبقاب ةرهاظ ةلالدلا كلت نآل ةتبلا ليدبتلا

 ” نايل كتلرأ

 انإ) ىلاعت لاق اك رييغتلاو فيرحتلا نع ةنوصم قبت اهنأ دارا نوكي نأ (ىناثلا هجولاو ل

 (نوطظفاحلا هل انإو ركذلا انلزن نحن

 هللا ريغ دنع نم ناكولو) لاق اكضقانتلا نع ةنوصم اهنأ دارملا نوكي نأ «ثلاثلا هجولاو ل

 (اريثك افالتخا هيف اودجول

 « ةيلزأ اهنال لاوزلاو ليدبتلا لبقتال ىلاعت هللا ماكحأ نأ دارملا نوكي نأ «عبارلا هجولاوإل

 "لوزا لوالار

 ةداعسلاب ديز ىلعكح ال ىلاعت هنآلل .ربجلا تابئإىف ةيوقلا لوصألا دحأ هجولا اذه نأ ملعاو

 نأو ايقش ديعسلا بلقني نأ عانتما مزاي (هللا تاملكل لدبمال) لاق مث «ةواقشلاب ورمع لعو

 ”همأ نطلا ىا وش نها ىشلاو « ةمأ' نطرأ ىف دعس نم ديعسلاف : اديعس'ققلا بلكت

 نزار طلال نود نإ هللا ليس نع كواضي ضراإلا ف نم رثك أ عطت نإو ل ىلاعت هلوق

 (نيدتهملاب م :ع لضي دمع كبد نوصرخم الإ مث

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمت ةوينةحص ليلدلاب نيب مث رافكسلاتاهبش نع باجأ الملاعت هنأ ملعا

 نأ ىغبنيالو « لاهجلا تاملك ىلإ لقاعلا تفتلي نأ ىغبني ال ةجحلا روبظو ةيبمشلا لاوز دعب نأ نيب
 (هللا ليي نع كولضي ضرألا ىف نم رثكأ عطت نإو) لاق ةدسافلا مهتاملك ببسب شوشتي

 ” ةلراخل راق رن ناوكك نو هن 0 لالضأإلا ناكل ءالالخ ا وناك ضراألا لهأ رثكأ نألعلدي ادع

 ةقلعتملا ثحايملا : اهوأ : ثالث رومأ دحأ نع جرخمال لالضالاو لالضلا اذه لوصح نأ معاو

 ةقدانزلا هلؤقت اك اما كرشلاب لوقلا اهنمو . ةرثك هيففلطابلا امأو « دحاو اف قالا ناف تايحلالاب



 كدي يف سي تس

 ا ةرآلا «الدعو اقدص كبر ةملك تود ىلاعت هلوق

 يضعنا و معن ىذكلا نأ هيلع ليلدلاوءاقدص اهنو ؟ هللا ةماك تافص نم م 4( ةيناثلا ةقصلا إل

 ةيعمسلا لئالدلا ةحنأل.ةيعمسلا لئالدلاب لاحم هللا ل عبذكتلا نأ تابثإ زوحيالو « لاح هللا ىلع

 مزل ةيعمسلا لئالدلاب هللا لع بذكلا عانتما انتبثأ ولف . لاحم هللا ىلع بذكلا نأ ىلع ةفوقوم

 اضيأ وهف.لاحم ىلاعت هللا دعو ىف فاخلا نأ ىلع لدي اي مالكلا اذه نأ ملعاو . لطاب وهو رودلا

 انماوَم لقي, نمزو) ىلاعت هلوق ريت ىف ىدتح اولا اهلا, ام" ةتفالخع لاح ةديعاؤرف فلق نأ لع لإ

 ةماك هديعوو هللا دعو نآل كلذو « زئاج هللا ديعو ىف فلخلا نإ (اهيذ ادلاخ منمج هؤازخل ادمعتم

 عنتمم هنا مك فلخلا نأ لع قدصلاب ةفوصوم اهنوك بحي هللا ةملكنأ ىلع ةيآلا هذه تلد ايلف « هللا

 . ديعولا ىف عنتم كلذكف دعولاف

 لصح ام لك نأ : لوآلا : ناهجو هيفو الدسع اهنوك هللا تاك تافص نم 4( ثلاثا ةفصلا ل

 همدع نع وأ هدوجو نع هللا ريخأ ام لك دارملاذ ريخلا امأ . فيلكتلاو ريخلا:ناعون نآرقلا ىف

 ارداق [ىلاغ, ىلاعت ةناوك ىءأ'ةنافض لّوصخ نعول اكو ةشبا كاذ ةرجو نطرفلا هنا را

 هلوقكو (دلوي ملودلي مل) هلوقك هيزنتلاو سيدقتلا تافص نع رابخالا هيف لخدبو . اريصب اعيمس

 توكل هزييدت ةيفلكو هللا لاعفأ ماتسقأ رع ربخلا هيف لخديو (مؤناالو هند هذخأت الز

 دعولا ىفىلاعت هللا ماكحأ نعرمأ لك هيفلخديو : ماسجالاو حاورآلا ىلاعو ضرالاوتاومسلا

 لكف « ةليقتسملا بويغلازع ربخلاو , نيمدقتملالاو> أن عربخلا هيف لخديو:باّعلاو باولاوديعولاو

 ىلع هناحبس هنم هجوت ىهمنو رمأ لك هيف لخديف فيلكتلا امأو ٠ ربخلا تحت ةلخاد ماسقألا هذه

 قؤأ انغرفنف كلك ناكءاوضو ناطق ىلا اح وز كيرلا اكلم ديعلا كلذ ناك ءاوس هدبع

 اومسلا ناكس مث نيذلا نيبرقملا هكئالملا عْنارش فيلا ل نفعل مالا مهلع ءايبنالا عئارش

 .ىلاعت هللا الإ ملاوحأ عيال اسم هءارو امو شرعلاو رانلاو ةنجلاو

 كبر ةملك تمتو) ىلاعت لاق : لوقنف نيمسقلا نيذه ىف نآرقلا ثحا.م راصحتا تفرع اذإو

 نسحلا ةياغ ىف طبض اذهو ؛ فيلاكتلا باب نم ناكنا (الدعو) ربخلا باب نم ناك نإ (اقدص

 باوثو ديعوو دعو نم هنع ىلاعت هللاربخأ|١ لكن ا(الدعو)هلوق ريسفتىف «(ىاثالوقلاوإل

 نأ نع ةهزنم هلاعفأ نال لدع هعوقو دعب وهو « اعقاو. نوكي نأو ديال هنأل قدص وهف باقِعَو

 ةيلظلا ةفصر ةفارض ور نه

 انيب انأ : لوألا : هوجو هيفو (هتاملكل لدبمال) هلوق هللا ةملكت افص نم 4« ةعبارلا ةفصااإل

 ملسو هياعهللأ لص دم قدص ىلع ةلاد ةزجعم اهنوك ىف ةمات اهنأ (كبر ةملك تمتو) هلوقنمدارملا نأ

 6«)م  رخف -؟١د



 ةيآلا «الدعو اقدص كل ,ر ةملك تمت و»ىلاعت هلوق ١

 مر سنن اسر ١ ا نتا 2 ل ا 3

 عيمسلا وهو هنالك ١ كلذعأو اقذص كبر تملك تميو

 1١162« ملا

 هذه ةحصب ؟حىلاعتهنأ تبث نأ دعب بابلا اذه ىف هلريثأت الف ؟المأ تازجعملا رئاس رهظي له هنأ

 . ل ارا) 11 راهظإ ةظسا زب ويلا

 ماعلا عيمسلاوهو هتالكل لدبمال الدعو اقدص كبر تملك تمتوزإل ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيفو

 .دحاولا ىلع فلأ ريب (كبر ةيلك تمتو) ىناسكتلاو ةزمحو مصاع أرق (لوألا ةلأسملا)

 باوثوديعوو دعونم ءاجامامهانعم « تاملكلا وةملكلا : ىتاعملا لهألاق : عما لع (تالك) نوقابلاو

 نال : لاق عماب(تاملك ) أرق نف (ىدل لوقلا لدبيام) لاق م هلرييغت الو هيف ليدبت الف « باقعو

 تامكلااهب داري دق « ةملكلا : اولاقممالف ةدحولا ىلع أرةنمو « ظفللا ف عمجي نأ ب جوف عمجلا اهانعم

 سق لاقو« هتديصقىنءي : هتملك ىف ريهز لاق : ملوك« دحاو طباضب ةطوضم تناكاذإ ةريثكلا

 . ازجعمو اقدصو اًمح هنوك ىف ةدحاو ةملك نآرقلا عومجب كلذكف . هتبطخ ىأ : هتملك ىف

 ءزجعم نآرقلا نأ ةقباسلا ةيآلا ىف نيب ىلاعت هنأ اهابق امب ةيآلا هذه قاعت نا (ةيناثلا ةلأسملا)

 الادازجعم هنوك ىفنآرقلا مت ىأ_نآرقلا_ةملكلاب دارملاو , كبر ةملك تمت هنأ ةيآلاهذه ىف ركذف

 ىلع وبأ لاقو ؛ الدعو اقدص امامت تمت ىأ (الدعو اقدص) هلوقو « مالسلا هيلع دمحم قدص ىلع

 هجو اذهف . ةلداع ةقداص هريدقت ةماكلا نم لاخلا ىلع نايصني نآاردصم (الدعو اقدص) ىسرافلا

 .اهلبق امب ةيآلا هذه قلعت

 . ةريثك تافصب ةفوصوم ىلاعت هللا ةملك نأ ىلع لدت ةيالا هذه نأ للعا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ماهلا اذهريسفت ىفو (كبر ةملك تمن و) هلوقب ةراشالا هيلاو ةمات امنوك «ىلوألا ةفصلاف ل

 . مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم قدصملع ةلاد ةزجعم امنوكب ةيفاو ةيفاك اهنا انركذام : لوألا : هوجو

 مكح نأ : ثلاثلاو « اءلعو المع ةمايقلا مايق ىلإ هيلا نوفلكملا جاتحي ام نايب ىف ةيفاكامنأ : ىناثلاو
 وه لزألا ف لصح ىنلا كلذف « ءىث كلذ دعب ثدح الو ؛ لزالا ىف لصح ىذلا وه ىلاعت هللا

 وهام ملةلافجد سو هيلع هللا لص هلوق نم دارملاوه هجولا اذهو  ةعنتم هيلع ةدايزلاو ؛ ماعلا

 «ةمايقلام وب ىلإ نئاك



 6١ه ةيآلا «نيرتمملا نم نتوكت الف» ىلاعت هلوق

 نئل مهناميأ دهج هللاب اومسقأ مهنأ رافكلا نع ىح امل ىلاعت هنأ لعا (ىلوآلا 0

 اوقبل اهرهظأ ول ىلاعت هنالل,تايالا كلت راهظإ ىف كافل دأب هنفاناخا اهب ننمؤيل ةيآ مهن

 0 لصح دف هنو ىل اع لادإا ليلدلا نأ ةبآلا هذه ف نبب ىلاعت 0

 وبن لعلادلاليلدلا نإ : انلقامتإ و.هيلا تافتلالابحيال ام كلذو . ةدايزلل ًابلط هنوبلطيامناكف

 : نيهج ول لصح دق
 لمتشملا نيبلا لصفملا باتكلا هيلا لزنأهنأ ثيحنم هتوبنب مكحدق هللا نأ (لوآلا هج ولا)

 هيلعزجعملا اذهلثم روهظف . هتضراعم ىع قلخلا رحي دقو ؛ ةلماكلا ةحاصفلاو ةريثكلا مولعلا لع

 بلطف نوبكحتت مكنإ : دمحاي لق ىنمي (اكحىنتبأهللاريغفأ) هلوقف « هتوبنب ىكحدقىلاعت هنأ ىلع لدي

 .زئاج ريغ كلذ نإ لوقي دحأ لكناذ ؟ اكح هللاريغ بلطي نأ لمعلا ىف زوج لبفءتاّزجعملا رث

 غلابلا لماكلا لصفملا باتكلا اذه لثب ىنصخ ثيح قتوبن ةحصب مكح ىلاعت هنإ : لق م“

 . زاجيالا دحملإ

 ةلادلا تابآلا ىلع ليجنالاو ةاروتلا لاهتشا ؛ هتوبن ىلع ةلادلا روماآلا نم «قاثلا هجولاو)
 قح باتك نآرقلا نأٍلعو ؛ قح لوسر مالسلاو ةالصلا هيلع أدم نأ ىلع

 .قاهجولاو ةلجابإو (قلناب كب نم لاما نأ ةاترتلطي تانكتلا قاما نيدلاطرز "هلوق ارت دال
 (باتكلا لع هدنع نمو مكنيبو ىنب ًاديبش هللاب نك لق) ىلاعت هلوق ىف ناروكذم

 نم اذه نأ : لوألا : هوجو هيفف 4( نيرتمملا نم ننوكت الفإل ةيآلا رخآ ىف ىلاعت هلوق امأ

 نيرتمملا نمننوكت الف )ريدقتلا : ىناثلاو (نيكرشملانم ننوكتالو) هلوقك باحلالاو جييبتلا باب
 (ننوكتالف)هلوق نوكي نأ زوجي : تلاثلاو . قحلاب كبر نم لزنم هنأ نوعي باتكلا لهأ نأف

 اذهليق : عبارلا . 1 اهيف 0 نأ ىغش الف لئالدلا ترهظ امل هنأ ىنعملاو دحاو لكل ًاباطخ

 :هتمأ هنم دارملا نأ الز: لوك لل هلظلا قيقاكنإ تفاضل

 صاعنبا أرق (قحلاب كب رزم لزنم هنأ نويلعي باتكلا مهانيتآ نيذلاو) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملال

 . ًارأرم هانركذ دق لازنالاو ليزنتلا نيب قرفلاو « فيفختلاب نوقابلاو ديدشتلاب (لزنم) صفحو

 ,ةغللالهأ دنع 0 مك احلا كلا (كح ىغتبأ هللا ريغفأ)ىدحاولا لاق 0 ةلأسملا)

 وهف محلا امأ و مكب نم لك مك احل 4| نال مك احلا نم لق مدلل لاق لب ا لهأ صضعل نأ ريغ

 وهو د>اولازجعملا رهظأ اسلف . قملاب الإ محتال قح مكح. ىلاعت هن ب قحلاب الإ كيال ىذلا

 امأف . ةوبناا هذه ةحصب عطقلا بجوف.هنكح قوف ةبترم الو « ةوبنلا هذه ةحصب مكح دقف نآرقلا

 وهو « ىلاعت هللادنعنم



 ةيآلا ءاكح ىنتبا هللا ريغفأ» ىلاعت هلؤق ا

 َنيِدلاَو 010 لع ل مل َلرنَأ ىذلأ هَ كر هلا ريمه

 الا كبر كك 14 نر ا كلا ماتا

 ساد سومو

 5١00م نيرثمملا

 هكا هللا ىعتل ىلإ ارذع محفل اذه لم الع اعز كلا لح ل لوقلا فرح

 .ىثلا فطعريدقتلا اذه لع مرايال ذئتيحو « ىنلاكلذ ةوعدلوبق نعببسلا كاذبا ودعببف «رافكلا
 71 وأ كانك دام نأ ترثف : هسفن ]ع

 تماق ىنلا ءزجلا وه ىحلاف , ةايحلل اطورشم تسيل ةينبلا نأ انباحأ معز 4 ةشلاثلا ةلأسملاإ)
 ءزجلا كلذ «ال»ةل+جاوه ملاعلاو ىحلا : ةلزتعملا تلاقو . ملعلا هب ماق ىذلا ءزجلا وه ملاعلاو « ةايحلا هب

 هيلإ ىغصتلو) ىلاعت لاق هنألل « موق ةحصىلع ةيآلا هذه انباعصأ جستحا : لوقنق اذه تفرع اذإ

 لكل را تكلف وها هعرلا و لملاب كفوص وللا مخ ( روش أل نذل مشأ
 نر

 لوألا قلعتملا : لاق نم مهنم.اوفلتخا ندبلل رياغم ءىش ناسنالا اولاق نيذلا «ةعبارلا ةلأسملا)

 ىاعتل كللقلا' "لاه نم مهنمو ٠ ةكشلاَو غامدلاك ءاضعألا رئاسب سفنلا قلعتت هتطساوبو « بلقلا وه

 اوقلعت نولوألاو « ةيعيبطلا سفنلا قلعتم دبكلاو . ةقطانلا سفنلا قلعتم غامدلاو : ةيناورحلا سفناا

 لدي, كلذو :؛باقلا ؛ ةدارالاو ليملا نع ةرابع وه ىذلا وغصلا ل< لعج ىلاعت هناف « ةبآلا هذبم

 كلل نا ناكل كأ 12

 كلذكو ؛لوقلا فرخز ىلإ ةدئاع (ةدئفأ هيلإ ىغصتلو) هلوق ىف ةيانكسلا «ةسماخلا ةلأسملا)

 (هوضريلو) هلوق ىف

 لاقي «باستك الا وه فارتقالا نأ منعا (نوفرتقم مثاه اوفرتقيلوإ) هلوق امأو

 ىأ (اوفرتقيل) جاجزلا لاقو . ةبوخلا وحمت ةبوتلا : لاقتي ك٠ فارتقالا ليزي فارتعالا : لثملاف

 . حصأ لوآلاو ءاوبذكيلو اوفلتخيل

 باتكلا مهانيت آ ىذلا والصفم باتكلا مكيلال زنأ ىذلا وهو كح ىغتبأ هللاريغفأ )ل ىلاعتهلوق

 (نيرتمملا نم ننوكستالف قحلاب كبر نم لزنمهنأ نودلعي

 : لئاسم هيف



 ا6١ا/ل ١ ةيآلا «ةرخالاب نونمؤيال نيذلا ةدئفأ هيلاىغصتلو» ىلاعت هلوق

 هانعمو رمآلا جرخم جرخ مالكلا اذه نإ : لاق ىنابجلا هركذ ىذلا وهو «لوآلا هجولاإ

 هوضريلو) هلوق كلذكو (بلجأو كتوصب مهم تعطتسا نمززفتساو) ىلاعت هلوةك ءرجزلا

 ديدهتلا ليبس ىلع محل لاق مث (نورتفيامو مرذف) لوسرلل لاق هناك مالكلا ريدقتو (اوفرتقيلو

 . نوفرتقم مهام اوفرتقيلو هوضريلو مهتدئفأ هيلإ ىغصتلو

 مهردأ ةبقاع لوتس ىأ ةبقاعلا مال ماللا هذه نأ ىعكلا هراتخا ىذلاوهو «(ىناثلا هجولاو)

 ءاجلالا نآل ءةرخآلا ىف لصحت ةقاعلا هذه : لاقي نأ دعس و : ىضاقلا لاق . لاوحاللا هذه لإ

 هوضر نأ الو « لطابلا بهذملا لوبق ىلإ رافكلا بولق ليم نأ زوجي الف ؛ ةرخآلا ىف لصاح

 اوضريو ليطاباآلااولبقي نأىلالؤت رهرمأ ةبقاع نأ ٍلع لمحت نأ بحي لب ؛ بنذلا اوفرتقي نأ الو
 58 م اولمعيو أمم

 نيذلا ةدئأ هيلاىغصتلو) هلوقىوماللا» لاق . ملموبأ هراتخاىذلاوهو «ثلاثلا هجولاو )

 مهضعب ناريدقتلاو (ارورغل وها فرخز ضعب ىلإ مهضعبىحوي) هلوقب قاعتء(ةرخالاب نونمؤيال
 هوضربلو ةرخالابن وتم يل نيذلا ةدتفأ هيلا ىنصتل وز .كل ذب اووشمل ل روقلا ف صح كا

 اذبف.ىناعملا هذه عومجوه ءاحيالا كلذ نم نيطايشلا دوصقمنأ داراا نوكيو بونذلا (اوفرتةيلو

 . بالا اذه ىف هوركذا ةلمج

 : اهدحأف . ىضاقلا اهركذ هوجونم فيعضفابحلا هيلعلوع ىذلاوهو (لواآلا هجولاامأ إ)

 ىوماللادنأ : اهنا و .فيعب ءادتالا ىلع هلمكخ هلق ام هقلعت ىضتقت (ىغدتلو) هلوةف«واولا»نأ

 مالكل افي رحت نوكي نأ نم كلذ برقيو مالا مال اهنإ : لاقي نأ دعبيف كمال (ىغدتلو) هلوق
 :دوحدل هنأو ىلاعت هللا

 نأ ىلعاوعمجأ مهنآل ؛,فيعض وهف ةبقاعلا مال ماللا هذه : لاقي نأوهو (ىناثلا هجولا اهأوإل

 :بابلا اذهىف ةروكذملا هوجولا نسحأ وهف-سم وبأ هركذ ىذلاوهو ( ثلاثا هجولا امأو)
 ضرغلا نوكي نأ ىضتقي (ارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب ىحوي) هلو# نإ : لوقت انآل

 اضيأ اذبف (نونمؤيال نيذلا ةدئفأ هيلا ىغصتلو) هلوق هيلع انفطع اذإو.ريرغتلا وه ءاحنالا كلذنم

 ىعصتلو) هلوقو 3 انسحهرهاظو . أاحبق هنطابن وكي امىلإ هليماسل هنأالل]لتوعتلا ىنعمال ربرغتلا نيع

 فوطعملا نيع فوطعملا نوكي نأ مزل انفطع ولف ةلاهتسالا هذه نيع (نونمؤيال نيذلا ةدئفأ هيلا

 ىو أ هنأش نم اودعىن لكل انا كلذكو مالكلا ريدقل 3 انلق اذإ |مأ 2 زوجبال هنأو. هيلع



 ةءآلا «ةرخآلابنونم يال نيذلا ةدئفأ هيلاىغصتلو »ىلاعت هلوق ١65

 را سوال ارا ن2 مع ع ذآ

 مام اوفرتقيلو هوصريلو ةرخآلاب َنونم وبال نيذلا ةدئفأ هيل ى مصتلو

ِ 
 ع ل

 «١1١؟> نوف رتعم

 دلل اقناطم نارك . نقلا | فادني فلا وهو وواللا نأ من تلا اويغعو ءازوازغ قورخ

 ةلاح نعوأ لهجلا اذهنيعزع ةرابع نوكي نأ امإ رورغلاف « كاذك سيل هسفنف هنأعم ةحلصملاو

 نأ نكمبال ضعب ىف اهضعب ةثيبخلا حاورألا هذهريثأت نأ انركذ امب ربظف . لهجلا اذه نع ةدلوت»

 ضعب ىلإ مهضعب ىحوي) هلوق نم دوصقملا مامت ىلع ةلالد ىوقأ الو لمكأ ةرابعب هنع ربعي نأ
 (ارورغ لوقلا فرز

 ةداراب ناميالاو رفكلا نأ ىلع هبنوجتحي ان اأو «هولعفاه كبر ءاش ولورإ ىلاسعت لاق م“

 ةدئافالف « ءاصقتسالا ىلع ةلأ لا هذهريرقت قبس دقو ؛ءاجلالا ةئيشم ىلع هنولمح ةلزتعملاو . ىلاعت هللا

 . ةداعالا ىف

 هب مثرغو سيلبإ مهل نيزام ديري هانعم : سابع نبا لاق «نورتفيامو مهرذف إل ىلاعت لاق مث

 ىضتقي وءنام الاف لماكلا بيغرتلاو.رفكلا نم ديدشلا ريذحتلا نمضتي لوقلا اذه : ىضاقلا لاق

 اهو باذعلا عاونأ نم مهرفك ىلع موقلل هللا دعأام روصتي ثيح نم لوسرلا بلق نع مغلا لاوز

 . مهم هفطاو مهتهافس ىلع هريص ببسي باوثلا لزانم نم هلدعأ

 « نوفرتقم مهاماوفرتةيلو هوضريلو ةردالاب نوم و "ل نيذلا ةدفأ هيلا ىتصتل و ىلاعت هلوق

 : كا ةيآلا ىفو

 هتساحب لام اذإ عمتسملا ىف لاقي. . ليملا : هانعم ةغللا ىف وغصلا نأ عا «لوألا ةلأساا)

 الاه و ءاردعلا فا هصيب كضناىح هلامأ اذإ ءانالا ىصأ : لاق و « ىنصي هنأ تودذلا ةنحان لإ

 . ليهو ىأ (ىغصتلو) هلوقف . ىغصأو اغص بورغلا ىلإ لام اذإ رمقتلل
 كاَذَكَلَو :ريدقتلا : انباكألاقف . قا هلدبال (ىغص لردع كو)هلوةف «ماللاد 4 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 فرخز ضعب ىلإ مهضعب ىحوي هنأ هتفص نمو « سنالاو نجلا نيطايش نم اودعىن لكلا 6

 اة اندخوأ 0 اا كرش ول يذلا هدشز هللإ " ىنمتل كلذ انف اع رو ؛ارو رع كرذلا

 , رافكلا ءالؤه دنع الوبقم فرخزملا مهمالك نوكيل هان ركذ اه مهتفص نم نيذلا نيطايشلا بلق

 اوباجأ دقف هلزتعملا امأ رفاكلا نمر فكلا ديرب ىلاعت هنأ بظي هجولا اذهىلع ةيآلا انلمح اذإو اولاق
 , هجوأ ةنال# نم ةمع



 ا١ةهم  ةيالاءارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب ىحوب» ىلاعت هلوق

 نجلاو سنالاىلإ سواسولا نوقلي مهنأ م نيطايشلا كئلوأ نإ : لوقنف لصآلا اذه تبث اذإ

 : ةيضرأ امإو ةيكلفامإ حاورألا لاق نم مهنم . بهاذم هيف سانللو . اضعب مهضعب سوسوي دّقف

 . ةيضرالا ةكئالملامهو « ةنسحلالاعفالاو ةعاطلاب ةرمآ . ةريخ ةرهاط ةبيطاهنم ةيضرألا حاورألاو

 مك ةبيطلا حاورآلا كلت نا 2 . نيطايشلا مثو ؛ ىصاعملاو جتابقلاب ةرمأ ؛ ةريرش ةرذق ةثيبخ اهنمو

 ةئيخلااورآلاو . تاءاطلاب اضعب مهضعبردأي دق كاذكف . تاريخلاو تاعاطلاب سانلا راع

 . اهف ةدايزلاو حتابقلا كلتب اضعب مهضعب رمأي دق كاذكف ؛ تاركنملاو حئابقلاب سانلا رمأت اهنأ <
 كلذ لصح ١ حاورآلا كلت نيبو « ةيرشبلا سوفنلا نيب ةبسانملا عاونأ نم عون لصحب ملاهو

 حاورآلا سنجنم تناك ةميمذلا تافصاا نع ةيقن ةرهاط تناكاذإ  ةيرشبلا سوفنلاف  مامضنالا

 ةثيبخلا حاورألا سنج نم تناكةميمذلا تافصلاب ةفوصوم ةثيبخ تناكاذإو « اهيا 0 ةرهاطلا

 0 : ةريثك ناصقنلاو ثبخلا تافصو . ةريثكح ةراهطلا تافص نا مث . اهيلا مضنتف

 ةهءاشملاو ةسناجملا كلت بسحب ةيضرالا حاورالا نم فئاوطو رشبلا 0 ط اهنم 6

 اكلم اهيلع لماحلا ناكر يخلا لاعفأ ىف كلذ ناك ناف ؛ هسنج ىلإ سنجلا ضني ةلك اشملاو

 ةيوقت ناكو : اناطيش اهلع لماخلا ناكرشلا باب ىف ناك نإو « اماهلإ رطاخلا كلذ ةيوقت ناكو

 . ةسوسو رطاخلا كلذ

 مهضعب ىحوب) هلوقب ةرو ؟ذملا ةلاحخلا هذه نع ربع ىلاعت هنإ : لوةنف لصألا اذه تفرع اذا

 ةرانع وهو ىحولا : لوألا : ةثالث ظاقلأ ريسفت انِلَع بحق (ارورغ لوةلا فرز لضعن لإ

 انيزم هرهاظو ءالطاب هنطاب نوكي ىذلا وهو فرخزلا :ىناثااو . عيرسلا لوقلاو ءاعالا نع

 هوم .. :رد> ءىثش لكو «بذكلاو لطايلاب هنيز اذإ همالك فرخزب نالف : لاي ؛ ارهاظ

 . فرخزم وهف

 ريخ ىلع المتشم هنوك رومآلا نم رمأ ىف دقتعي ملام ناسنالا نأ هنف مالكلا قيقحت نأ معاو

 0 ن ىلا الاط هرقل [راخ راح | لعافاا ىمس كلذلو « هيف بغرال هناف ماو

 ارداص ناك نإو مالالاو قدصااو قملا وهذ «دقتعملل اقباطم داقتعالا اذه ناك نإ مث

 عفنال بيس هداقتعاىف هنآل « انيزه هرهاظ ن وكي ذتيخ : دقتعمللاةباطم ادقتعم نكي مل نإو « كلملا نم

 ناكف دقتعملا قباطم ريغ داقتعالا اذهنآل . الطاب ادساف هنطاب نوكيو « حجارلا حالصلاو دئازلا

 ىلع بوصنم (ارورغ) ىدحاولا لاق (ارورغ) هلوق : ثااثلاو . مالكا اذه قيقحت اذهف.افرخزم

 لاق هناكف ءرورغلاينعم لوقلا نم يفرخزلا ءاحإ ينعم نآل . ينعملا ىلع لوم ردصملا اذهو ءردصملا



 ىنعملا نأ : لوألا : نيلوق ىلع نجلاو سنالا نيطايش ىنعم ىف اوفلتخا (ة.ءبارلا ةلأسملا)

 ةياورؤو سابعنبأ لوق اذهو 2 نيك كلا نم ةرمتم تاع لك ناطيشلاو 4 نجلاو ضل ةدرده

 7 طاطا نال ىرمأ و « نيطايش نرعأا كف إل: ولاقت ةذاتفرو نكس دهاجمو طع

 كا أو الندا نال ىهزوع شالا نم طارمتما لإ كهذا: نقلك هانعأب اذإ نسا نم ناطرقلا انإإو

 هللا تذوعت له»رذىآل لاق أ ملسو هيلع هلبأ ىلد ل نع ىررام هيلع ليلدلاو 84 هنتفيإ نموا

 نم رش مث معذ» لاق ؟ نيطايش ىرم سالل لهو ؛ تلق لاق ؟ سنالاو نجلا نيطايش رش نم

 « نجلا نيطايش

 نيمسقلا دحأ لسرأف ؛ نيمسق هدلو لعج هنأ الإ سيلبإ دلو نم عيمجا نأ (ىناثلا لوقلاوإ)

 نمو « نجلاو سنالا نيطايش ناقيرفلاف : نجلا ةسوسو ىلإ ىلثلا مسقلاو . سنالا ةسوسو ىلإ

 مث نيذلا رافكلا ةهافس نم ةياكشلا ةيالا نم دوصقملا نآل.ىلوأ لوآلا لوقلا : لاق نم ساناا

 مثو نجلل رياغم عون نيطايششلاف : ريدقتلا اذه ىلعو « ةرياغملاىضتتمت ةفاضالاو . نجلا و سنالا ىلإ

 . سيلب إ دالوأ

 ىرابنالا نيادشنأو ءادغأ ندع ل562 هلوق : ىرانالا ناو جاجزلا لاق (« ةسماخلا ةلأسملا)

 ىضغب ومهرضينل ىودع ناف هدوب قيدص عفنأ مل انأ اذإ

 (نيمركملا هارب فيض) هلوق 6 .: نآرقلا قرئاظن هلو 2 عمج ا ولا ىلا ادع ةارأ

 (علط ل تاقسأب لخنلاو) هلوق : اهناثو 3 دحاو وهو فيضللاةءن حم وهو نامردللا 0

 رسخ ىنل ناسنالانإ) هلوق : اهعبارو (ءاسنلاتاروعىلع اورمظي ل نيذلا لفطلاوأ) هلوق : |

 57 1 لا ك1 (ليئارسإ ىنبل الح ناك ماعطإ! لك ) هلوق : اهسماخو 0 7 5

 نم كح ور ل نم كلذكل ريدت أ ناف )2 فلكتلا أنه لل ةجاحالل لوقي نأ ١ 8 4 عمجا

 كود و ودع نم 1ك ءامدن الا نم دحاو لكلا لصح نأ بجبال ذإ 3 ادد 1 ءابن الا

 نيطايشلا كئلوأ نأ دارملاف (ارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب ىحوي) ىلاعتهلوق امأ

 2 أضعب 0 سوسوب

 «ناطيش ةسوسو ببسب نوكتت !مناف ناسذإ : نعردصت ةيصعم لك ن وكت نأ بحبال هنأ ملعاو

 حئابقلا هذه ءاهتناب فارتعالا بجوف : نيطايشلا ءالؤه ىف رودلا وأ لسلسنلا لوخد مزلالاو

 .٠ ا ناطيش ةسوسوبال تاصح ةقياس ةيصحم و كر حييبق كلا ىصاعملاو



 انما ةالاةلخلاو .سنالانيطايش | ودغىب :لكل انلعج كلذك وو ىلاعتهلوُق

 .ءادغأ هل لج ناك هنأ ىلع لدي مدقتام نالءمالكلا نم مدقتام ىنعم ىلع

 لعج ىذلا وه ىلاعت هنأ (اودع ىن لكل انلعج كاذكاو) :للاكتاذل وقير هاظ 4« ةيناثلا ةلأسملا)

 اديف: رفكاور ةيضخيرت ءادقللا كلت نأ كشاالو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ءادعأ ءادعالا كئلوأ

 ىنابجلا باجأ  ىلاعت هللا وه:رفكلاو ناعالاو ةيضعملاو ةعاظلاو نشلاو زيخلا قااخ نأ ىضتقي

 اذإو « هرفك هنأ : ليق ناسنإ رفكب مح اذإ لجرلا ناف«نايبلاو محلا لعجلا اذهب دارملا نأب: هلع

 مهنوك مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل نيب امل ىلاعت هنأ انهه اذكف « هلدع هنأ : ليق هتلادع نعربخأ

 اه لرأي لاحت دانا ث :هنع ممدالا ركب وبأ باجأو ؛ هل ءادعأ مهلعج هنإ لاق مرجال هل ءادعأ

 ةوادعلل اببس دسلا كلذ راصو ؛ هودسح ةزجمملا كلتب هصخو نيملاعلا ىلا ملسو هيلع هللا للص

 : ىنتملا لوق هريظنو هل ءادعأ مهاعج ىلاعت هنإ لاق ليوأتلا اذبلف : ةيوقلا

 ادسح ىل مهتريص ىذلا تنأف

 ىضتقي كلذو « مهل ءادعأ مهنوكمبملعأو مهتاودعب ءايبنالا سعأ ىلاعت هنأب :هنعىعكلا باجأو

 هنإ لاقي نأ زاج هجولا اذهلف « نيدناجلا نم الإ لصحتال ةوادعلا نآل.ءايبنأللا ءادعأ مهتروريص

 مالسلا مهيلع ءايبنألل ءادعأ مهلعج ىلاعت

 نم ةيداح لهو ٠ نعاوانلا لإ ةدنتسملاعفالا:نأ انيب املا دج ةفيعبتت ةءز اللا هزه نأ معاو

 . انبهذم حص دقف . كلذك رمآلا ناك ىتمو « ىلاعت هللا لبق

 لجرلا ناف « ناسنالا رايتخاب لصحت نأ عنتمب ةقادصلاو ةوادعلا نأ وهو : رخآ ثحب انهه مث

 ىلع ردقيال دق لب « هبلق نع ةلاحلا كل: ةلازإ ىلع ةتبلا ردقيال ثيح ىلإ هريغ ةوادع ىف غلبي دق

 ةقادصلا و. ةوادكلال وصخ ناك ىل وز ةنع رجحل.ةاحتاو تلكت لك فا وا و ةرادسلا كلت ا ما

 دضلابو ةقادصلاب ةوادعلا تلق نمراهكمتمم ناسنالا نوكي .نأ بج ول :ناشنالاب راتحلب كا

 :ىنتملا لاق ؟ عسولا نع جراخ كلذ نأ اوفرع ءارعشلاو كلذ لوقنال فيكو

 لقانلا ىلع عابطلا ىنأتو مكتايسن بلقلا نم داري

 ناك ولو ؛ هيلع ردقي الو هقشع ةلازإ ف لسحلا عيمجي لاتحي دق هقشع دتشي ىذلا قثاعلاو

 . هتلازإ نعزي امل هراشخاب ضغبلاو بحلا كلذ لوصح

 نم لدبلا ىلع بوصنم هنا : لوألا : نابجو هيف (نيطايش) هلوق ىف بصنلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 انلعج كاذكو : ريدقتلاو , ناث لوعفم هنأ ىلع ابوصنم(اودع)هلوق نوكي نأ : ىناثلاو (اودع)هلوق

 ءايفناللا ا دعأ نللاَو ا نانالا نيطاش

 «)م_ رخف  م٠٠.6»
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 . ةيلكلاب ةلزتعملا لاوس هنع طقسي و انباحأ ليلد

 ؛ ىلاعت هللا ةّئيشم ثودح ىلع لدي (هللا ءاشي نأ الا) ىلاعت هلوق ىتابجلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ءىلاعت هتلادحوب نأالإ ةرصبلا ىلا ديز بهذيال لاقيال ا كلذ لاقي نأز جمل ةميدق تناكول امنآل

 لعءازجلا اذه تودع قيلعت حضتقي انهف هللا ءانثي نأ الإ كإذك نوكيال : انلق'اذا انأ « هزيرقتو

 لوصح طرشاا لوصح رم مزايو «اميدق طرشلا ناكل ةميدق ةئيشملا تناكولف ةئيشملا لوصح

 اذاو ءاثداح طرشلا نوت بجوف ثدح هنأ لعلدسحلاو . اميدق ءازجلا نوك مزايف ءطورشملا

 . مالكلا اذه ريرقت اذه . ةثداح ةئيشملا نوكب لوقلا مزل ةئيشملا وه طرشلا ناك

 ةفاضإ لاخلا ف ثدحملا كلذ ثادحاب اهقلعت نأالإ ةمدق تناك نإو ةئيشملا نأ : باوجلاو

 ممرثك أ نكلو) هلوقب ةبآلا هذه متخ ىلاعت هنأ مث « مالكلا اذه ةحصا ىنكي ردقلا اذهو ةثداح

 مهنأ « دارملا : ةلزتعملاتلاقو . هردقوهئاضقب و هللا نهلكلا نأب نولمحي « دارملا : انباحصألاق (نولبحي

 ممرثك أ ناكو اهوحرتقا ىلا تازجعملاو اهوباط ىتلا تايآلا روهظ دنع ارافك نوقبي مهنأ اواهج

 . كلذ نوذظي

 ضعب ىلإ مهضعب ىحوي نجلاو سنالا نيطايش اودع ىن لكل انلعج كلذك و ل ىلاعت هلوق

 (نورتفي امو مرذف هولعفام كبر ءاش ولو ارورغ لوقلا فرخز

 : لئاشم ةيآلا ّق

 : لوألا : نالوق ءىثلا كلذ نييعت ىفو ءىش ىلَع قوسنم (كلذك و) هلوق «ىلوألا ةلأسا ا )

 ىن لكل انلعج كلذك ) كلذ انلعف 5 ىأ (مهلمع ةمأ لكل انيز كلذكو) هلوق ىلع قوسنم هنأ

 افطع (كإذك ) هلو نوكيف ءايبنالا نم كلبق نمل انلعج م اودع كل انلعج : هانعم : ىناثلا (اودع



 ١نأ ةيآلاعهللا ءاشي نأالا اوتمؤيل اوناكام»ىلاعتهلوق

 لاك هنأ ىلع ليلدلا لد : ةلزتعملا تلاق . ةلأسملا ف صن اذهو «نامالا مهنه ءاشام ىلاعت هنأ

 : اهلوأ . ةلأسملا هذه ىف محل ىتلا ةروهشملا هوجولاركذ ىتابجلاو : رافكلا عيمج نم نامالا دارأ

 : اهيناثو . مهيلع بحي ل مثلمأي لول م ناميالا مهيلع بجو امل نا الا مهنم دري مل ول ىلاعت هنأ

 , ةارملا لعفب.آلإ ةعاطللا عمال هلل رفكللا ]عفن هلل اعنطم رفاكلا ناكل رذاكلا نم رذكلا دارأاول

 رفكلا مهنم ديري نأ زاج ول : اهعبارو « هب سمأي نأ زاجل رفكلا ديري نأ هلا نم زاج ول : اهثلاثو
 مبنمز امبالا الإ ءاشام ىلاعت هنأ لئالدلا هذمب تبثف : اولاق . رفكلا مهنم ديرن نأب انرمأي هنأ زاجل

 بجوف عنتمم لئالدلا نيب ضقانتلاو ؛ مهنم نامبالا ءاش ام ىلا هت هنأ ىضتقي ةيآلا هذه رهاظو

 هنازو رابتخالا لبيس لع هنواحفي ىذلا:ناتمالا:لكلا نما ءاَش لاعق هنإ لروقن انأ ةقيوطو :ءقفولا

 لاكشالا لاز قيرطلا اذمو رهقلاو ءاجلالا ليبس ىلع لصاحلا ناميالا مهنم ءاشام ىلاعت

 نامالاب هومس ىذلا نامبالا نأ : لوألا : هوجو نم فيعض اضيأ مالكلا اذه نأ ملعاو

 نامالا اهنع ردصي هنإ مث ؛ةيوسلا ىلع رفكلاو نام الل ةحلاص هتردق نأ هب اونع نإ ىرايتخالا

 ىلع نكمملا قرط دتحأ ناخجرب لوق اذالهف «ةزيماةذارآل الواةحج م ةيعادإ ال'رفكللا نود

 كلذ لوصح نأ الإ ةلجا ىف الوةعم كلذ نوكي نأ ريدقتبف اضيأو ؛لاحم وهو حجرملال رخآلا

 ةردقلا الإ: سيل كاته لصاحلا نإ للصأ'رتومالو كينألالا امد احن وكر لي هن :نوكي ال ناع ألا

 رخآلا ىلع نيفرطلا دحاأل صيصختردقلا اذه نم ردصي ملو « ةيوسلا ىلع نيدضلا ىلإ ةبسنلاب ىهو

 ارداصن وكي لبدنم ارداص نوكيال اذهف هسفنب لصح دقنيفرطلا دحأ نإ مث ء ناحجرلاو عوقولاب

 « لقاع:هلوةيالؤ:ءالضأ رثؤملاو ريثأتلاو لعافلاو: لعفلاب لوقا لطتت» َك]ذاو"6:ةلعملا حبا نعل

 امتأالإ نيدضلل ةحلاص تناكنإو هتردق نأ وه ىرايتخالا نامبالاب هوعم ىذلا اذه نوكي نأ امإو

 نأب الوق اذه ناك ناميالا ةيعاد لوصح ةردقلا كلت ىلإ مضنا اذإ الإ ناميالل اردصم ريصتال

 نيع وه كلذفءزامبالل بجوم عومجملا كلذو؛ىعادلا عم ةردفقلا عومج وه ناميالا ردصم

 ىنعم هنم لصحي مل ىرايتخالا ناميالاب هومس ىذلا اذه نأ تبثف . هنوركتت متنأو ربجلاب هنومسيام
 . ةوقلا ةياغ ىف مالكلا اذه نأ تفرع دقو « موهفم لوقعم

 ىلاعت هنا نيوكتب لصاحلا ناميالا نع زيمب ىرايتخالا نامبالا نأ اندس (ىناثلا هج ولاوإل

 اوناكام : هانعم ؛ اونمؤيل اوناكام اذك و اذكو (ةكئالملا مهلا انلزن اننأولو) ىلاعت هلوق لوقت انأالإ

 ءاجلالا ليبس ىلع اءامبإ اوتمؤي نأ دعبنال ءايشالا هذه روهظ دنع نأ ليلدب ايرايتخا انامإ اومؤيل

 ىثتسا مث , رايتخالا ليبَس لع اًوتماويل اوناك ام : دازملا (اوتمَوُيل اوناكام) هلق نأ تثق. رهقلاو



 ةيآلا هللا ءاشي نأالإ اونهويل اوناكام» ىلاعت هلوق ا

 انتا وأ ؟ لطاب مأ هلوقت ام قحأ مهاست ىتح اناتوم ضعب انل ثعبا وأ هللا 0 كنا ظنيت

 اوقفتا امل مهن :أ أناررم انركذ دقو ؛ ةيآإلا هذهت لزنق « هعدت ام ىلع اليفك ىتأ اليف كت الملاو هللاب
 داكشم ةينالعلا ةعقاولا َْق تكلارت ةيآلا هذه نأ لوقلا ناك ةدحاو ةعقد تلزت ةارودلا هذه أ ىلع

 اومسقأمهنأوهو مكعب كد م باوج هنم دوصقملا نارك هآنررق ىذلا هجولا ىلع أمأف 2 أ.عص

 مالكلا اذه ىلاعت هللا ركدف ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب اونمآل ةيآ مهتءاج ول مهنامبأ دبج هللا

 ةجاحال و ضحم مكحتف اهيلع ةدايزلا امأف .. بذاكلا قع قذاصلا«زامتنل اهنم دب:ال ةدحاا ولا ةرجعملا

 رقتست ال نأ مزايو « ةعبار ةثلاثلا دعب و « ةثلاث ةيناثلا ةزجعملا روبظ دعب اوبلطي نأ مبلف الإو هيلا

 . تاوبنلا باب دس بجوي كلذو « لصفمو عطق» ىلإ رمآلا ىبتنيال نأو ةجحلا

 ارقد ءءابلا ل 8 5 قوانهم 9 7 ( رماع كات 1 أرق 0 داغلإ م

 . ناظفللا 50 1 ب 0 ف 0 ديز 0 لوق ليف : 0 1 : 0

 3 ءايلا حتفوفاقلارسكب (الب 5 آق ند 1 لاَقف 8 ىنحم لا 1 اتو فت نيظفللا ند 3 نمد نمانلا نمهو

 :"لاقا رد نإ) نع يورو ؟ باع أ البق هتيفل لاقي ءانامع دعم : جاجزلاو ءارفلاو ةديبع ع لاف

 ارق نفاامز وا( داق لاعبا ةننا همك دنا ناك مندلاق ؟ 0 7 ناكل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل تلق

 لجرلاب تلبق لاقي : ليفكلا هب داري ىذلا ليبق عمج نوكي نأ : اهدحأ . هجوأ ةثالث هلف 0

 00 امللوقيام ة هدحصل رانك و ريثح وأى كك1كك هبتلفك مك ىأ هلا ةلايق لبقأ

 ىلع اوقبطأو لكلا هللا قطنأ اذاف ٠ قطني الام اهنمو قطنيام اهنم ةروشحملا ءايشالا نأ هيف زاخيالا

 فنصلا ىنعمب ليبقعمج (البق) نوكي نأ : اهنناثو . تازجعملا مظعأ نم كلذ ناكةلافكلا هذه لوبق

 اهنإ مث ءاهتوم دعب اهرشح وه هيف زاحيالا عضومو . اليبق اليبق ءىث لك مهلع انرشحو : ىنملاو

 هاوس البقىنعم (البق )وكي نأ : امثلاثو . دحاو ف قوم ىفةعمتج نوكت ابعئابط فالتخا ىلع

 : ديز لأ هرسف ا” ةئاعمو

 : ناتلأسم هيفف هللا ءاشي نأ الإ اونمؤيل اوناكام )) ىلاعت هلوق امأ

 ءالؤمل ةبيرغلا ةبيجعلا ءايشالا كلت عيمج ربظأ ول ىلاعت هنأ ةبآلا نم دارملا «ىلوآلا ةلأ ةلأسملا)

 ىلع ليلدلا كلذ لد اونمؤي مل ايلف : انباصأ لاق . مهناميإ هللا ءاشب نأ الإ نونمؤيال مهناف 0



 ١ ةيآلا «قوملا ملك هيماللل مهلإ انلزن اننأوود ىلاعت هلوق
 س ا -_

 مضرخلا تاررعإ ني راو 16 اع اس 6اس 2526-2120 2 ا ه هي

 القى لك مولع انرَشَحَو نر 3 ا مهل ا
 م مورور هاه و 00 3

 111, نولهجي مرتك أ نكلو هلا + ءاَشي نأ الإ اونمْؤيل اوناكام

 نيبو مهنيب لزعال ىلا (هرذنو) لق (نوممعي مهئايخطف مهرذنو) ىلاعت هلوق امأو
 كلذف مهنايغط ىلع اوماقأ ناف مهلبع انكل ؛ هريغو كالحلا ةلجاعمب كلذ نم مهعنمت الو مهر ايتخا

 ىلإ قحلا نم مهتدتفأ بلقن انإ هانعم : انباحصأ لاقو « مهيلع ةجحلا ديك أت بجوي وهو : مهلبق نم

 . همعلاو لالضلا كلذ ىفو نايغطلا كلذىف مبكرتنو لطابلا

 كرت ملف ؛ةمحرلاو ريخلا الإ هديبعب دارأ ام ماعلا هلإ نإ لوقت كنإ : قابجلل لوقي نأ لئاقلو
 بايلاا فرك تعا ؟ رهقلاو ءاجلالا ليبس ىلع هنع هصلخم ال لو ؟ هنايغطيف همع ىت د نيكمملا اذه

 اذإامأ « باقعلانم مسي نكلو« طقفقاقحتسالا هتوفيف باوثلل اقحتسم نكي ل كلذ هب لعف نإ هنأ

 باقعلا هل لصحيو . باوثلا قاقحتسا لصح ال هناذ « هيلع توم هنأب ةللع عم همعلا كلذ ىف ةكرت

 توفىهو ةدحاو ةدسفم ءاجلالا ليبس ىلع هيف ناميالا قلخ دنع ةلصاحلا ةدسفملاف « م كادلا ميظعلا

 ىبف هيلع تومي ىت> نايغطلاو همعلا كلذ ىلع هئاقبا دنع ةلصاحلا ةدسفملا امأ « باوثلا ها

 حجرينأو دبال هدابعلرظانلا نسحلا مي>رلاو . ديدشلا باقعلا قاقحتسا عم باوثلا قاقحتسا توف

 نايغطلاو همعلا كلذ ىف رفاكلا كلذ ءاَعبإ نانا لقأو كل وه ىذلا باجلا

 ؟ ناشونال ريخلا الإ هب ديري ال هنأ ىف حدقي

 اوناك ام البق .ىش لك مهيلع انرشحو ىتوملا مهملكو ةكئالملا مهيلا انلزن اننأ ولورإ ىلاعت هلوق

 4« نولهجي مرثك أ نكلو هللا ءاشي نأ لإ اوك

 اذإ امنأ كرعشي امو) هلوقب لامجالا ليس ىلع هركذ ام ليصفت ةيآلا هذه ىف نيب ىلاعت هنأ ملعا

 وملك ىتح ىتوملا ءايحإو ةكئالملا لازنإ نم هوبلط ام ماطعأ ول ىلاعت ةنأ نيف (نوتمؤي ال تءاج

 ءاشي نأ الإ اونمؤيل اوناك ام البق ءىش لك مهيلع رشح نأب مهحارتقا هغلبر الام كلذ ىف داز ول لب

 لئاسم ةيآلا ىفو . هللا

 ىوزخلا ةريغملانب ديل ولا : ةسمخ اوناكن آرقلاب نوئزهتسملا : سابع نبالاق (ىلو آلا ةلأسملا)

 نب ثرحلاو . بلطملا نب دوسألاو ؛ ىرهزلا ثوغي دبع نب دوسالاو « ىمهسلا لئاو نب ىصاعلاو

 ةكئالملا انرأ هل اولاقو : ةكم لهأ نم طهر ىف سو هيلع هللا ىلص لوسرلا اوتأ مهنا مث , ةلظنح



 ةيآلا«ةرم لوأ هباونمؤيمل م مهراصيأو مهتدتفأ باقنو» ىلاعت هلوق 4

 دئاوفلا ىلع فوقولل 0 راصبالا كاذ ريصاال هنأالإ ّ رهاظلا وف هرصمد 55 ناووهف 2 هنعرصبلا

 عقوبه وهقفي نأ ةنكآ مم ولق ىلعانلعج و كيلا عمتسي نم مهنمو)ىلاعت هلوةنمدارملا وه اذهو . ةبولطملا

 نيعبات ةلاحمال اناك ؛ بلقلل ناتل ! امهف رصبلا و عمسلا امأو « باقلاوه ندعملا ناكابلف (ارقو مهناذآ

 يلع كدب هعبتأم ؛ ةيالا هذه ىف بولقلا بيلقت ركذي ءادتبالا عقو ببسلا اذهلف . باقنالاو>آل

 , عمسلا ركذب هسعبتا مث بلقلا ىف نانكتلا ليصحت ركذب ءادتبالا عقو ىرخالا ةيالا ىفو ؛ رصبلا

 لمح كلذ عم نسحب فيكف « نآرقلا ظفل هيلع قبطني ىذلا ىتاهربلا ىلقعلا ىوَلا مالكلا وه اذهف

 هجولا امأ : لوقنف ا كلت قالبامىلإ عجرنلو ؟| اًكيوركذاتلا تافلك اا ىلع طظفللا اذه

 لاقف هيلع فطع مث (ممراصب رأو مهتدقأ باقنو) لاق لاك كلانا عوفد تادلكو ؟ذ ىذلا

 دارملا : انلق ولف ايندلا ف لصحت امنا ( (مهرذنو) هلوق نأ كش ال (كورمعل مهنايغط ىف ممرذنو)

 ىلاعت هللا مالك ىف ضنا أ وس اذه 7-2 5 دل َّق لصحب انعا (مثر اصيأو مهتدقفأ باقنو) هلوق نم

 هنآل اضيأ فيعضف ىعكلا هركذ ىذلا هجولا امأو « ةدئافريغ نم مدقملا رخأو رخؤملا مدق ثيح

 عقوأ ىذلا وهف ؛ هاا | هما 0 تكا دل تاك ١ كل نس نايل س1

 باقنو) ىلاعت هلوق ىف ىلاعت هللا ىلإ هتفاضإ نسح ” فيكف نالذخلاو نامرحلا كلذ ىف هسفأ

 (ممراصبأو و مهتدك أ

 (مراصبأ و مهمتدئفأ باقنو) هلوقنم دارملا نآل اضيأ ل هركذ ىذلا ىناثلا هجولا ا

 كلدكا الا داق ىضاقلا هلوقيام ىلعو . ةفص ىلإ 3 ههص نم هلقنو ةلاحىلإ ةلاخ نم ىباقلا 55 هن

 تالا نأ تف ليالدلا فلي ديلا و بيلقلا لخدأ لات هنااا ةدجا و ةلاح قاع قاب بعل ل

 .٠ ةيلكلاب ةلطاب هلم اهور د ىلا

 : ناهجو هيف ىدحاولا لاف (ةرم لوأ هب اونمؤي مل اي إل ىلاعت هلوق امأ

 نونمؤيالف ريدقتلاو؛ تايآلا نمهريغو رمعلا قاقشلا 0 تايالا مهتأ ةره لو تايآلا روهظب

 نأ زوجيف (هبز َّق ةيانكلا اك 2 لوألا ةرملآ َق ك اونمؤي ل م تايآلا روهظ نم ةيناثلا ةرالآ َّق

 . تايدالا نم اويلط ام ىلإ وأ « مالسلاو ةالصلا هيلع دمت ىلإ وأ نآرقلا ىلإ ةدئاع نوكت

 ةيآالا ىنعمو : ءازجلا ىنعمب (هب اونمؤي مل ) هلوق ف فاكلا : مهضعب لاق «ىلاثلا هجولا )

 رق اونمؤي : م ىعي 3 ليي هدرا ف نامالا مهكر ىلع 3 ةيوقع مراصبأو متدقأ باقنو

 فوذح ةيآلا ىف سيلف هجولا اذه ىلعو « ةيناثلا ةرملا ىف مراصبأو مهتدئفأ بلقن كإذكف « ةرم

 راوضالا ىلإ اههف ةجاح ال
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 /1#١ ةيآلا«ةرم لوأ هباونمؤي ملاك ممراصبأو مهتدئفأبلقنو» ىلاعت هلوق

 اهرمجو رانلا بل ىلع منهج ىف ممراصبأو مهتدئفأ بلقنو دارملا : لاق نايا

 . ايندلا راد ىف ةرم لوأ هب اونمؤي ملاك مهمذعنل

 هلعفنام مهب لعفتال انأب (مراصبأو مهتدتفأبلقنو) هلوق نم دارملا نأب : هنع ىعكلا باجأو

 . مرفك ببسب دحلا اذه نع مهسفنأ اوجرخأ ثيح نم فاطلالاو دّئاوفلا نم نينمؤملاب

 ممدجت الف  ترهظ دق ىتلا تايآآلا ىف مراصبأو مهتدفأ بلقنو دارملا نأب : ىضاقلا باجأو

 . الوأ اهب اونمؤي ل م ارخآ اهب نونمؤي

 نورركت مكن : لوقيف « انبيعي نأ دحالل سيلو ؛« فعضلا ةياغ ىف هوجولا هذه لك نأ معاو

 تايآ تالي وأت ىف ةدودعم هوجو ممل ةلزتعملا ءالؤه نإ : لوقن اناف ء عضوم لك ىف هوجولا هذه

 نأ انيب دق : لوقنف ؛ ةيآ لك ىف اهنعباوجلا رركن اضيأ نحنف « ةيآ لك ىف امنورركي مهف « ءازجلا

 ةحجرم ةيعاد ةردقلاكلت ىلع مضني مل اذاف . ةيوسلا ىلع نيفرطللو نيدضلل ةحلاص ةيلصالا ةردقلا

 كرتلا بناج ىلإ وأ لعفلا بناج ىلا امإ ةحجرألا ةيعادلا تمضنا اذاف « ناحجرلا لوصح عنتما

 تامدقملاهذه ةحص رهظ دقو . لسلستلل اعطقىلاعت هللا نم الإ تسيل ةيعادلاك تو « ناحجرلا رهظ

 باق» سو هيلع هللا لص هلوقنم دارلا وه اذهو . لقاعلا اهبفكشيال ىتلا ةينيقيلا ةعطاقلا لئالدلاب

 نيبو لعفلا ةيعاد نيب فوقوملاك بلقلاف «ءاشي فيك هبلقي نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب نمؤملا

 كرتلاىعاد هيف لصح نإو . لعفلا بناج حجرت لعفلا ىعاد باقلا ف لصح نافذ ؛ كرتلا ةيعاد

 ربع : هنيوكتو هقيلختو هللا داحباب الإ نالصحتال اتناك امل ناتيعادلا ناتاهو . كرتلا بناج حجرت

 ناّسنالا ىبصأنإب لطح ىدلا ءىتلا نأ ةراكتسالا هده ند فاسسسلاو نمر( سيم ل

 نم فقاو بلقلا كلذك اضيأ انهبف:: هظفسأ. لاق ق] و دكسمأ !ءاش ناو ! هيلعاةردقلا لماك ترك

 « نيتيعادلا نيتامل رخسم باقلاو « ىلاعت هللا قلخ ناتلصاح ناتيعالا ناتاهو . نيتءعادلا نيتاه

 راصبالاو بولقلا بلقماي» لو. مالسلاو ةالصااهيلعزاكو « ةراعتسالا هذه تنسح ببسلا اذهلف

 ىلإ ريخلا ىعاد نم ةرات هيلقي ىلاعت هللا نأ - بواقلابلقم - هلوق نم دارملاو «كنيد ىلع ىلق تبث

 . سكعلابو رشلا يعاد

 ىذلا لجلا رهاظااىنعملااذه علوم( مهراصب أو ممتدئفأ بلقن و)ىلاعتهلوةفةدعاقلاهذه تفرعاذا

 اع ةع ]كتل ا اتاالب رات نمماو ركام ىلا هيلا حا اق مقتسم لّقعو ماس عبطلك هتحصب دهشي

 اذاف . بلقااوه فراوصلاوىعاودلا عضومنال ؛ راصب آلا بيلقت ىلعةدئفاألا بيلقت رك ذ ىلاعت هللا مدق

 فرصناٍبلَقلا ف فراوصلا تلصح اذإو  ىنأمأ ءاش هيلارصباا فرصنابلقلا يف ةيعادلا تاصح



 ةيآلا«ةرم لوأ هباونمؤي لاى ممراصبأو مهتدقأ باقنو»ىلاعتهلوق 0

 ان م رز 1 203 ةهركو اع مدعو ]اس دس ه2 2 هس 6 لا دنا وج ل

 مهايمُط ىف مهرَدَيَو ةرملوأ هب اونمؤي ما مراصبأو مهتدئفابلقتو

 رب مة

 «أ)١٠» لووهمعل

 اثلا مكحلا

 ىلعو ؛ نامبالا ىلع مهلمح ىفرثأ تازجعملا هذه راهظال ناكول ميقتسي امن مالكلا اذه نأ

 اذإو « لصح هقلخ اذاف « ىلاعت هللا قلخت لصحب امنإ ناميالا مدنعنال ؛ لطاب كلذ ةربجلا لوق

 . تاعاطلا ىلع فلكملا لمح ىف رثأ فاطلالا لعفل نكي ملف ؛ لصحي مل هقلخي مل

 ةيآب دم اي انتئج ول : اولاق موقلا نأالف : لوألا امأ . مزال ريغ ىضاقلا هلاق ىذلا اذه لوقأو

 تا 00 هذبم انتتجوا كنأ : امهادحإ : نيتءدقم ىلع لمتشم ةقيقحلا ىف مالكلا اذهف . كب انمآل

 مهبذك ىلاعت هللاو ءاهب انيتأت نأ كيلع بجو كلذك رمآلا ناك ىتم هنأ . ةيناثلاو . كب انمآل

 00 ماقملل ةّبلا ضرعتي مو ؛ نونمؤيال مهف لل اهرهظأ نإو ىلاعت هنأ نيبو « لوألا ماقملا
 قاب ةقيقحلا ىفهنكلو

 ىلاعت هللا ىلع بحي ملإف ؛ تازجعملا كلتراهظإ دنع نونمؤيال مهنأ به: 3 نأ لئاقل ناف

 اذه لصحي ذئنيف « ىلاعت هللا لع بجاو فطالا نأ ثحبلا اذه لبق تبث اذا الإ مهللا ؟ اهراهظإ

 نأ تبثف , فطالا بوجو ىلع اليلد ةيآلا هذه لعج ىضاقلا نأ الإ ؛ ةيآلا هذه نم بولطملا

 . فيعض همالك

 « هيفرثأ فاطلالا هذمل نكي مل ىلاعت هللا قلخم لكلا ناك اذا : هلوقوهو 4« ىناثلا ثحبلا امأو

 فاطللا اذه لوصحب ملعلاو ىعادلا عم ةردقلا عومب وه لعفلا ىف رثؤملا نأ هب لوقن ىذلا : لوقنف

 . لعفلا لوصح ىف رثأ فطللا اذهل نوكف . ريدقتلا اذه لعو ئعادلا ءازجأ دحأ

 (نوهمعي مهنايغط ىف مهرذنو ةرملوأ هب اونمؤي مل اي ممراصبأو مهتدتفأ بلقنوإ) ىلاعت هلوق

 باقلاو بلقتلاو ؛هردقو هللا ءاضقبنامءالاو رفكلا نإ : انلوق ىلع ةلادلا تايآلا نم اضينأ اذه

 تاي.الامهتءاج اذا هنأ وه : راصبالاو ةدئفألا بيلقت ىنعمو ؛ ههجونع ءىثلا ليوحت وهو ؛ دحاو

 مه.واق بلق اذإ ىلاعت هنأ الإ «لوسرلا قدص ىلع اهتلالد ةيفي5 اوفرعو اهوحرتقا ىتلا ةرهاقلا

 هذه نم دوصقملاو  تايآآلا كلتب اوعفتني لو رفكلاىلع اوقب حيحصلا هجولا كلذ نع مثراصبأو

 املو اهب اونمآ امل مهتءاج ول ةرهاقلا تايآلا كلت نأ نم ىلوأألا ةيآلا ىف هانرك ذام ريرقت ةيآلا

 ةلااع_ ل |



 هس نوضح يبرر 5:25 يحلم

 ١م ةيآلا «نونمؤيال تءاج اذإ اهنأ مكرعشي امود ىلاعت هلوق

 5 وم راال مااحد اهلعل) ىلأ ةءا رق هجولا اذه ىوقيو فاشكلا بحاص لاق

 نأ هانعم (دجست النأ 0 هلثمو ةلص (ال) لعجب نأ ةءارقلا هذه ىف يىناثلا هجولا )ل

 ريدقتلا انهه اذكف نوعجريىأ (نوعجريال مهنأ اهانكلهأ ةيرقللع مارحو) هلوق كاذكو دجست

 هجولا اذهو ٠ جاجزلا لاق او:هؤب مل تءاج ول اهنأ : ىنعملاو نونمؤي تءاج اذإ اهنأ كرعشي امو

 ىف (ال) ةملكف رسكلاب (اهنإ) أرق نمو تاريدقتلا عيمج ىلع أوغل نوكي ًاوغل ناكام نآل فيعض

 نأ زويال ل: ىسرافلا لعوبأ لاق .اوغل ظفللا اذه لعج زوحبال هنأ تبئفوغلب تسيل ةءارقلا هذه

 هلوق ىف ًاضيأ ءارقلا فلتخاو ؟ ىتاثلا ريدقتلا لع ًاديفم نوكيو: نيريذقتلا دحبأ ىلع آوتلإن وك

 موق هب داري امنإ (هللاب اومسقأو) هلوق تأ هجولا وهو ءايلاب مبضعب أرقف (نونءؤيال)

 سانلا لك سيلو (ةكئالملامهملا انلزن اننأ ولو) ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو . نوصوصخم

 اونمؤي ملاهو>رتقا ىتلا بالا مهتءاج اذإ مهلعل نونمؤملا اممأ ىرعشي امو ىنءملاو «فصولا اذهب

 دارملاو « باطخلا ىلإ ةبيغلا نم فارصنالا ىلع وهو ءاتلاب رماع نباو ةزمح أرقو .ايلا هجولاف

 ده كو مهتأ مب ع 0 نيذلا نومسقملا نويئاغلا مث (نونمؤت) ىف نيدطاخلاب

 مكنأ مكيرديامو دهاجم لاق . اومسقأ نيذلا ر هكلل (كرعشي امو) هلوقىف باطخلا نأ لزاكنو ناد

 نياق ال وأ انك الغم د ةءارق ىوش اذهو ؛ تءاج اذإ نوئمؤت

 كرعشي امو) هلوق ىف باطخلا : ايناث انركذام ىلعو . اومسقأ نيذلا راقكلا (ركر عشب امو) هلوق

 نونمتت نينمؤملل لبق هناكهجواا وهو نوكرشملا نمؤيا ةيآلا لوزن اونمت منال كلذو ؛نينمؤنلل

 ؟ نونهؤي مهنأ ميرديامو كلذ
 امنأ اوفلحو ةيوق تازجعم لوسرلا نم اوبلط موقلا نأ مالكلا لصاح 4(ةعبارلا ةلأسم ال

 مل ترهظ ول اهنأب ملاع ىلاعت هنأ الإ « كلذ ىلع اوفلح نإو مهنأ ىلاعت هللا نيبف . اونمآل ترهظ ول

 : ىضاقلاو ىتابجلا لاق . بولطملا اذه ىلا مهتباجإ ةمكحلا ف بحي مل كلذك م آلا ناك اذاو « اونمؤي

 . لازتعالا ةرصنب ةقلعتم ةريثك ماكحأ ىلع لدت ةيآلا هذه

 لوالا مكحلا
  هلعفيال نأ زاج ول ذإ  ةلاحالهلعفل هدنع نونمؤي فطل مولعملا ىف ناك ول هنأ ىلع لدت اهنأ

 نكي مل اونمْؤي ملوأ اونمآ ءاوس ممولطم ىلا مهيجيال ىلاعت ناك اذا هنآل « ةدئاف باوجلا اذه نكي

 هيلع بحي ىلاعت هنأ ىلع لدت ةيآلا هذهف ءامقتسم اظتنم هدنع نونمؤيال مهنأب ةباجالا كرت قلعت

 :ةكللاو قاطاالا 1 رك لا

 61م رخف _»



 ةيآلا «نونمؤيال ثءاج اذإ امنأ كرعشي امود ىلاعت هلوق ١
 ال مأ نامبالا لع رافكلا ءالؤه مادقإ ىضتقي له تارجعملا هذه ثادحإ نأ معلا نأ نا

 نوكي نأ لمتحو (بيغلا حتافم هدنعو) هلوق ىف اك ىنعملا اذهب ةيدنعلا ظفلو ؟ هللا دنع الإ سيل

 ىرخجي ةبراج ىبف 0 امد اه هك للاعت هنأاالا .كةمودكم:لاجلا ق تناكنإ# أ دا لاا

 اذهب (دنع) ظفلو اهبلط ىف اومكحتت نأ 5ل سيلو « ءاشش ىّتم اهرهظي هللا دنع ةعوضوملا --

 . (هنئازخ اندنع الإ ءىث نم نإو) هلوقىف ام انه ىنعملا

 : ىنعملاو «ام» ريمض كرعشي لعافو ماهفتسا «ام» ىلعوبأ لاق « مرعشي امو) ىلاعت لاق مْ

 مكيردي امو :ردعتلاو . رثك لوءفملا فدخيو.«.لوعفملا فد ؟ مهنامإ يردي امو

 ا تءاجاذإ اهنأ) هلوقو . نونمؤيال مهف تاينآلا هذه مهمين نأ ريدقتب ىأ  ممنامإ

 او ةذحلا :ءارقلا در فاكسالا لع ةرمما كح (اءإ) ورع وبأو ريثك نيا أ

 3 اذإ اهنأ) لاقف أدتبامث مهنم نوكي ام ؟رعشيامو ىأ (كرعشي امو) هلوق دنع مث مالكلا نأ

 نوكي نأ زوحيال مل ت كة ةزمطلا حت فب ةءارقلا نع ليلخلا تن 6 هيويبس لاق (نونمؤيال

 مرعشي امو) لاقول هنأل انهه كلذ رسحبال هنإ : ليلخلا لاقف ؟ لعفيال هنأ كيرديام ريدقتلا
 ةفايضتذختا اذاف لاثملاب رهظيامنإ هريسفتو . ليلخلا مالك اذه « رمل ًارذع كلذ راصل حتفلاب (اهنأ
 قلع ذاق ةرصخا هلأ كشفت كنأ تهد ول كل ليقف ء رضح ملف رضح نأ 0 تيلطو

 )لا ال د هلا انيهد اول ىأ ١ علا نا رصحل هلا !تيهذ وأ ىأ كرعشي امو

 ةذها ءىع يجون كلذو ا ونمآ تءاجاذإ اهنأ ءاتعم ( وتم وب ال تءاجاذأ اهنإ ؟رعشياهو) هلؤق انوه

 بلطف مهتجح عفد ةيآلانمدوصقملاو ؛ تايالا كات بلطىفرافكلا ًارذعمالكلااذهريصيوتابآلا

 : لوألا : هوجو هريسفتىفو حتفلاب (اهنأ) ءارقلا نه نوقابلا أرقو لدلخلا مالك ريرةتاذهف ؛ تايآلا

 هن اكلنا كلعل ىأ" ًاثيشأ انل: يرتشت "كلنأ قوملا كنا ترقلا] كوم غل دعا (3أ) ؟لئلذلا لاق
 : رعاشلا لاق مهمالكىف ريثك لعل ىنعمب (نأ) ىدحاولا لاق نونمؤيال تءاجاذإ اهلعل لاق ىلاعت

 اذلع لك". بوش انت علأر ااحك 3ومإ كان كو وأ

 مايخلا ”رثأ وأ تاضرقلا_ىزن. ٠ انآل انب: ترولجاع ملا له رخآ لاقو

 : متاح نب ىدع لاقو

 دغلا ىضىف وأ مويلا ىفةعاسىلا . .ىتنم نأ كنيردي ام لذاعأ

 ىعملا ذك م ف ًاضيأ فاشكلا بحاص ىور - ىتينم لعل ىلع رسفو : ىدحاولا لاقو

 :اارسسلا ملط !كو
 ماذخ نبا ىب اك رايدلا ىكبن اننأل ليحملا للطلا لع اجوع



 ١ع ةيآلا «هللا دنع تايآلا امتإ لقد ىلاعت هلوق

 كلذ ديك أت ىف اوغلاب و كلذ ىلع اوفلحو ؛ كب انمآل ةرهاظ ةنيب و ةرهاق ةزجعمب انتثج دم اي كنأ

 : لئاسم ةيآلا ىفو . ةبشلا هذه ريرقت ةدّلا هذه نم دوصقملاف . فلحلا

 ربخلا ديكوتل ةعوضوم نيهلا نآل مسقلاب نيهلا ىمس امنإ . ىدحاولا لاق (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 دكلا وءقادصلا هلخدي زكا ناك انْ!" افاتار علل مكمل امإ فنانو اهل 580 كذا

 فلحلاوه كلذو « بذكتلا بناج ىلع قدصلا بناج حيجرت ىلإ لسوتي هب قيرط ىلإ ربخلا جاتحا

 هب قدصم ىلإ ربخلاكلذ عامس دنعسانلا ماسقنأ دنع لصحت امإ.فلحلاركذ ىلإ ةجاحلا تناكاملو

 مسقي تالف مارا ا كلت اونبو ؛ مسقلاب فلحلا اوس 1 ا

 ةطساوب هراتخا ىذلا مسقلا ىلإ قدصلا لاحأو هراتخا ىذلا مسقلا دك أ هنأ اودارأو : اماسقإ

 . نيفلاو فلحلا

 أشننإ) ىلاعت هلوق لزن املا اولاق : لوألا : اهوجو لوزنلا ببسفف اوركذ 4 يناثلا ةلأسملاإ)

 ننمؤيل ةيآ مهتءاجنُل هللاب نوكرشملا مسقأ (نيعضاخ امل مهقانعأ تلظف ةبآ ءامسلا نم مهيلع لزنن

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنالل اولاق نيك رشملا نإ:ىظرقلا بغكنب دمع لاق : ىناثلا . ةيآلا هذه تلزنف اهب

 جرخأ ًاحلاص نأو . تيملا ايحأ ىميع نأو « ءاملا رجفتاف اصعلاب رجحلا برض ىسوم نأ انربخت

 اولاقف «نوبحت ىذلا امد مالسلاو ةالصلاهيلع لاقف كقدصنل ةيآب تنأ أضيأ انتأف , لبجلانم ةقانلا

 هءاَخ ؛ وعدي مالسلاو ةالصلا هيلع ماقفءنوعمجأ هنوعبتيل لعفنُل اوفلحو . ابهذ افصلا انل لعجت نأ

 ارك نإو 5 مهنب ذعيل « هذنع اوقدصي ملف ناك نئلو 6 كأذ نأكك كنس نإ لاف مالسلا هيلع لي ربج

 ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف «مهضعب ىلع بوتي لبد ملسو هيلع هللا ىلص لاقف . مهضعب ىلع بات

 اذإ : لتاقمو ىلكلا لاق : اهوجو (مهناميأ دهج) هلوق ريسفت ىف اوركذ (ةثلاثلا ةلأسملا)

 اوفلتخا (ةيآ مهتءاج نئل ) هلوقو نامالاىف اوغلاب : جاجزلالاقو . هنيعدهجوهف هللا, لجرلا فاح

 هلوق ىف ةروكذملا ءايشالا ىه : ليقو « امهذ افصلا لعج نم انيورام : ليقف ..ةيآلا هذم دارملاف

 مسودهيلع هللا ىلص ىنلا نإ : ليقو (اعوذي ضراألانم انل رجفت ىتح كل نمؤن نل اولاقو) ىلاعت

 نوكرشملاف مءايبنأ اويذك نيذلا نيمدقتملا ممآلاب لزني ناك لاصتتسالا باذع نأب مثربخي ناك

 ::اهلتأ ا رلط

 نوكينأ لمتحيف ءاهوجو (دنع) ةظفل ريسفتىف اوركذ (هللا دنع تايآآلا امنإلقإل هلوقو

 ىلع ةلادلا تازجعملا نآل هريغ نود تابآآلا هذه لاثمأ ىلع ةردقلاب ضتخملا وه ىلاعت هنأ ىنعملا

 دارملا نوكي نأ لمت ود:4 للالطت و اةناخبسأ هلا الإ اذا التطلع ناسا تاااهطرم كارلا



 ةيآلا ءاهب ننمؤيل ةبآ مهتءاج نأل مهناعأدبج هتلباومسق أ و:للاعتهلوق 23 57
 ما هر د احلا هةر مخ 2 ه6 اس 6ه 6 مو

 آلا امإلق اهب نمؤيل هب ةنآ ممن رابعا مينا دهج + هللا ومَسْقَ

 م رس هى | 6 - 1-21 م هز ا ديضصقا١ 2

 «9١٠ر َنونم وبال تءاج اذ 1 أ مر عشيامو ها

> 

 تالاهجلا نم هل ةيامنالامىلإ كلذ رمتسي نأ مزا دقف رخآ لهج ةقباسل كلذ ناك ناف«قباسلا نوف

 هبف ىلاعت هللا هقلخ لوأ لهج ىلإ تالاهجلا كلت ءاهتنا بجو الطاب كلذ ناك املو : لاحم كلذو
 ليحتسي هنا تيثف . اقدصو املعواقحو انام اهنوك رفكلا ىف نظ لهجلا كلذ ببسب وهو « ءادتبا

 نيناهربلا نيذمم تبثف « هبلق ىف لهجلا كلذ ىلاعت هللا نيزاذإالإ رفكسلاو لهجلا رايتخا رفاكلا نم

 صاللا ناك اذإ و : هنع ديحتال ىذلا قحلا وه ةبآلا هذه رهاظ هيلع لدي ىذلا نأ نيبعطقلا نيعطاقلا

 رذعت دنع نوكي امنإ ليوأتلا لإ ريضملا نآل ؛ اهرسأب ةروكذملا ناليوأتلا تلطب دقف.. كلذك
 هذه تطقس دف « رهاظلا نع لودعلا نكمي ال هنأ لع ليلدلا ماق امل امأ . هرهاظ ىلع مالكلا لمح
 اوبسيف) هلوق دعب (مبلمع ةمأ لكل انيز كلذك ) ىلاعت هلوقف ًاضيأو . لعأ هللاو اهرسأب تافيلكتلا
 لح نآءامانأ .!ىلاعت هللا نايزتب ناك اهإ ركسملا كلذ لع مهمادقإ نأ رعشم ( لع ريغب اودع هللا
 هلوقف ًاضيأو « هلبق امع عطقنم مالك اذهف « ممألا بولق ىف ةحلاصلا لامعألا نيز ىلاعت هنأ ىلع كلذ
 ةمآلاب مالكلا اذه صيصختف « ةنمؤملاو ةرفاكلا ممألا لوانتي (ميلمع ةمأ لكل انز كلذك)
 اهطوقسو : فاشكلا بحاص اهركذ دّف ؛ تاليوأتلا رئاس امأو ٠ مومعلا رهاظل كرت ةنمؤملا

 : ملعأ هللاو . خيال

 مثرمأ نأ هنم دوصقملاف (نولمعي اوناك امب مهينيف مبعجرم مهبر ىلإ مثل ىلاعت هلوق امأ

 ىلإ ةمايقلا موي مبعوجرو .رهرئاوض ىلع علطم .مهلاوحأب ملاع ىلاعت هللا نأو « ىلاعت هللا ىلإ ضوفم

 . رشف ارش ناو : ريخع اريخ نإ هلمع ىضتقمب دحأ لك ىزاجيف هللا

 آلا امبإ لق اهب ننمؤيل ةنآ مهم انيك نتل مهناميأ دهج هللاب اومسقأ و رإ ىلاعت هلوق

 «نونمؤيال ت تءاج اذإ ان كر ءشي امو

 امنإ نآرقلا اذه نا موق ىهو ؛ هتوبن ىف نعطلا بجوت ةهيشرافكلا نع كح ىلاعت هنأ ملعا
 هذه عمجب م . ليجنالاو ةاروتلا اوفرع نيذلا ماوقألا ثحابتو : ءاملعلا سرادت كنال هب انتتج

 ةلمتشم ةيآلا هذهو « قبسامب ةيبشلا هذهنع باجأىلاعت هنإمث . قيرطلا اذهب تايدألا هذهوروسلا

 ولو « ةتبلا تازجعملا سنج نم سيلف « هرمأ ناك امفيك نآرقلا اذهنإ هل وتهز ا تزز لع



 هل ةيآلا «مبلمع ةمأ لكل انيز كلدكم

 نودادزيامرافكلاب لعفي نأ زوجيال هنأ لع ةيآلا هذه تلد : قل لاق «قعبارلا ةلأسملا) ٠

 ناكو ءانركذ امع ىمنيال ناكو « هب رمأي نأ زاجل هلعفي نأ زاجول ذإ . اروفنو قحلا نع ادعب هب

 (ىثخي وأ ركذتي هلعل انيل الوق هل الوقف) نورهو ىسومل هلوقك . ءاعدلا دنع مهب قفرلاب رمأيأل
 . ةريجملا بهذم نالطب نيس كلذو

 اكان حبقي دق فورعملابرمألا نأ ىلع لدت ةيآلا هذها ولا «ةسماخلا ةلأسملا)

 بابلا اذه ىف معلا ماقم ةعاق' نقلا ةلغ وبرك ةذلطا ل ا2دأ اذإ حبقي ركتملانع ىهنلاو , ركسنم

 ناثواآلا فصو نال : بولطملا ىف هل ةدئاف الامي لغاشتي الثا ؛ 0 كلو

 . اهمتش ىلإ كلذ عم ةجاح الف « اهتيهإ ىف حدقلا ىف نكي رضت الو عفنت ال تادامج اهناب

 ىذلا وه ىلاعت هنأ ىلع اذهب انباحصأ جتحاف ( ملمع ةمأ لكل انيز كلذك ) ىلاعت هلوق امأو

 لمح : ىعكلا لاق . ةعاطلا عيطالل و ؛ ةيصعملا ىداعللو « ناميالا نمؤيللو , رفكلا رفاكلل نيز

 وردك نيذلاو) لوقو (مل لوس ناطيشلا) لوي ىذلا وه ىلاعت هنالءلاحم ىنعملا اذه ىلع ةيآلا

 : اهوجو باوجلا ىف اوركذ موقلا نإ مث (تابلظاا ىلإ رونلا نم مهنوجرخي توغاطلا ممؤايلوأ

 اضيأ ىعكحلاو قالا لوبق نم هب مهانرمأام تمدقت ةمأ لكل انيز دارملا :ىئابجلا لاق : لوألا

 لاق : ىناثلا . م اولمعينأ ىغبنيام م نيز ىلاعت هنأ دارملا : لاقف باوجلا اذه نيع ركذ

 0 ممانلبمأ و مهتأشو مهانيلخ نو ءوسرافكلا ممأ نم ةمألكل انيز دارملا : نورخآ

 :مطوقو مهمعز ىف هانيز : عبارلاو , ممل نيز ىح :نراطيشلا انهم كلاثلا# مهلمع ءوس مثدنع

 كلذو فيعض لكلاو ةبآلا هذه ىف ةروك ذملا تاليوأتلا عومب اذه انل هنيزو اذهب انرمأ هللا نإ

 نأ ةرم ريغ انيب انال كلذو . صنلا اذه رهاظ هيرءشأاه ةعص ىلع لد عطاقلا ىلقعلا ليلدلا نآل

 هللا قلخ نوكت نأو دبال ةيعادلا كلت نأ انينو.ىعاذلا لوصح لعفقوتي دبعلا نع. لعفلا رودص

 000 دئاز عفن ىلع لعفلا كلذ لاهتشاب هنظوأ هداقتعاو هبلعالا ةيعادلا كلتل ىنعمالو « ىلاعت

 وك الإ امل ىعمال ةيعادلا كلتاو .ءاىلاغت هللا لعقفب تلظخ ةبعاذلا كلت تناك اذإ و! ؛ هاو

 ةحجارلا ةحلصملاو « دئازلا عفنلا ىلع لعفلا كلذ لاهتشال ادقتعم

 ىلاعت هللا نيز اذإ الإ  نوكسالو ةكرحالو لوقالو , لعف دبعلا نعردصي نأ عنتمي هنأ ثيث

 هنوكب ملعلا عم ءادتبا لهجلا ورفكلا راتخمال ناسنالا اضيأو « هداقتعاو هريضو هبلق ىف لعفلا كلذ

 اةحو اقدصو املعو اناميإ هنوك هداقتعال هراتخي امإ لب ىرورض كلذب ملعلاو . الهجو ارفك

 كلذ راتخا مل هنأ ىلإ مالكلا لقنت انا مث :ىتاثلا. لهجلا اذه راتخا امل لوآلا لهجلا ةقباس الولف



 ةيالا «هللا نود نه نوعدي نذلا اومست الود ىلاعت هلوق ١ م٠

 دنع مهءاعفش ريصتل مانصأألا ةدابع تنسح امنإ : نولوةي اوناكو ىلاعت هلالاب نيرقم اوناكرافكلا

 . هبسو ىلاعت هللا مش ىلع مهمادقا لقعي فيكف . كلذك ناكاذإو « ىلاعت للا

 تلاق بلاط ىأ ةاقاؤ ترفل: 0 لاق . ةيآلا هذه لوزن ببس ىف «ىااثلا لؤقلاوإ)

 : برتلا لوقتف هتوم دعب هلتقن نأ ىحتنن اناذ انع هيخأ ناىهني نأ هنميلطنو هلع لخدن : شيرق

 : هل اولاقو هيلا ةعاج عمشر حلا نب رضنلاو لهج وبأو نايفس وبأ قاطناف:هولتق تام املف هعنمب ناك

 كيعوني وكموق ءالؤه : لاقومالسلاو ةالصلاهيلع ادمحاعدف . اودارأ ام هوبطاخو ان ريبك تنأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف كنيد نع كوكرتي نأو « مهنيد ىلع مهكرتت نأ كنم نوبلطي

 هيلع لاقف . اهتوهركي كموق ناف ةماكاا هذهريغ لق : بلاط وبأ لاقف اوبأف «هللا الإ هلإال اولوقد

 كرتا هل اولاقف ىدي ىف اهوعضتف سمشلاب ىتوتأت ىتح اهريغ لوقأ ىنلاب انأ ام» مالسلاو ةالصلا

 (ملع ريغب اودع هللا اوبسيد) ىلاعت هلوق كلذف كلذب كرمأي نمو . كانمتش الإو انتحل ] متش

 متش ىلع مبمادقا لاحتساف ىلاعت هلالا دوجوب نيرقم اوناك موقلا نأ ىلع انللد دق |نأ ملعاو
 ىلابي ناك اف عناصلا ىفنو رهدلاب الئاق مهضعب ناك امبر هنأ : اهدحأ : تالامتحا انهه لب هلآلا

 لوسرلا نومتشي اوناك مهف مانصالا اومتش ىتم ةباحصلا نأ : اهناثو . ةهافسلا نم عونلا اذه

 نيذلا نا ) هلوق ىف اك ىلاعت هللا مت ار لوسرلا متش ىرجأ ىلاعت هللاف مالسلاو ةالصلا هيلع

 مهلاهج ىف ناك امبر هنأ : تثو (ها وشوي يلا ناز وقك و (هللا نوعيابي اما كنوعيابي

 ناطيشلا كلذ ىمسي ناك هلهجل هنإ 2 . ةلاسرلا و ةوبنلا ءاعدا لع هلمح اناطيش نأ دقتعي ناك نم

 . ليوأتلا اذه ىلع ءانب دم هلإ متشي ناكف مالسلاو ةالصلا هيلع دمع هلإ هنأ

 نم نسحب فيكف . تاعاطلا لوصأ نم مانصأألا متش نإ : لوقي نأ لئاقل «ةيناثلا ةلأسملا)

 ااهتع قرن "نأ 'ىلاعت هللا

 ركنم دوجو مزاتسي هجو ىلع عقو اذإ هنأ الإ . ةعاط ناكنإو ٠ مشلا اذه نأ :باوجلاو

 متش ىلع مهمادقإ مزلتسي ناك متشلا اذه ند 2 ل ل ميظع

 بضغلاو ظيغلالاخدإ و « نيدلا لوبق نع مهريفنت لعو ؛ ةهافسلا باب حتق ىلعو « هلوسر متشو هللا

 هنع ىهنلا عقو « تاركنملا هذهل امزاتسم هنوكلف ؛ ممولق ىف

 ادع : لاقيو ءواولا ديدشتو نيسعلا مضب (اودع هللا اوبسيف) نسحلا أرق (ةشئاثلا ةلأسملا)

 اودعو : جاجزلا لاق . ردقلا زواج املظ لظ ىااقبا العار ١انااككعت] اذنه + قع ةؤلف

 - ينعملاو )2 ماللا ةداراب نوكي نأ زوجيو 5 لاق 5 اودع اودعيف قعملا نال 2 ردصملا ىلع بوصتنم

 ١ مظال هللا او.سنيف



 6 ةبآلا «هللا نود نم نوعدي نيذلا اوبست الو» ىلاعت هلوق
 1 رل ح1  اارا هرب يوتا ا ا
 كلذك لعريغب اودع هللا اوبسيف هللا نود نم نوعدي نيذلا ليت حط

 م #آ

 اس رئسو ل زر 7 هر انالرخ ها ه6 هَ ع تتار 6 را سرح 4 دبر 310

 21 6 5 مهعجرم مهب لإ مث مولع يا

 هضملإ ف 8 اذإهنأ اعطق دلاولا للعو لف ةيلاعلا ةعيفرلا ةميظعلا ىلاللا جر ختستل رحبلا اذه 1

 رعق ىف صوفغلا نم هعنمب نأ هيلع بجو هيلع اقفشم هقحىف ارظان ناكنا بالا اذبف « قرغوكله

 هنم ديفتسيال هنأب ماتلا نيقيلا عمرحبلا رعق ىف صوغلاب هرمأي نأ امأف ؛ ةمالسلا عم ليلقلا قزرلاب
 . ملعأ هللاو انهه اذكف كالهالا ىف ىعسلا ىلعو ةمحرلا مدع ىلع لدي اذبف كالملا الإ

 هعم لكي امب مالكلا متخ مهنع رفكلا ةلازا ىلع دحأل ةردقال هنأ نيب امل ىلاعت هنأ لعاو

 مهيلع هلعجام ىلاعت هنأ ركذف هيلا لعجام ردق هل نيب ىلاعت هنأ كلذو  مالسلا هيلع لوسرلا ريصبت

 ملعااو لمعلا ىف ىهنلاو ىمآلاب غالبلا هيلا ضوف امتاو « مه لا عنملا ليبس ىلع اليك و الو اظيفح
 مهيلع دئاع هررضف الإ و؛ميلا دئاع هعفنف لوبقلل اوداقنا ناف اهيلع هيبفتلاو لئالدلا ركذب نايبلا ىفو

 . غيلبتلاو ةوبنلاو ةلاسرلا نم ملسو هيلع هللا ىلص جرخي الف نيريدقتلا يلعو

 لكلانيز كلذك ملع ريغب اودع هللا اوبسيف هللا نود نم نوعدي نيذلا اوبستالو إل ىلاعت هلوق

 (نولمعي اوناكامب 0 مهبر ىلإ مث مهلمع ةمأ

 نم نآرقلا اذه تعمج امنإ : مالسلا هيلع لوسرلل مهوب قلعتم اضيأ مالكلا اذه نأ معا

 رافكلا نم مالكلا كلذ اوععس اذإ نيملسملا ضعب 5 دعس ال هناف:ممركحاذمو سانلا ةسرادم

 مهتط] تمتشىم كنأل « لمعلا اذه نعملاعت هللا ىف .ةضراعملا ليبسىلع مهتهل ] اومتشو اوبضغ

 بجو روذ#لا اذه نع نارتحالا لألف ء«كوقلا نم [ ننال امب ىلاعت هللا اوركذ امزف اويتغ

 كإ رحب مل ةدافسو لهجب كهفاش اذإ كمصخ نأ ىلع هيدذت وهف ةلمجاب و . لاقملا كلذ نع زارتحالا

 : لئاسم ةيآلا ىفو : ءالقعلاب قيليال

 مكنإ)لزن املا: سابع أ لاق : ليل اهوجو ةبآلا لوزن ببس ىف اوركذ (ىلوألا ةلأسملا)

 نوجينل اهمتشو انتحل آ بس نع هتثتمل نئل : نوك رشملا لاق (مهج بصح هللا نود نم نودبعتامو

 ةروسلا هذه نأ ىلع اوةفتا سانلا نأ : لوألا : نالاكشإانبه ىل : لوقأ ةبآلا هذه تلزنف كحلإ
 نأ :ىاثلا اذكى )ذك مالا هذه لودر سنا : كاقننأ نكمي فيكف ةدحاو ةعفد تلزن



 ةيآلا «كبر نم كيلا ىحوأام عبتا» ىلاعُت هلوف ١ع

 نم نارقلا اذه تعمج امنإ مالسلا هيلع لوسرلل مهلوقب قلعتم اضيأ مالكلا اذه نأ معا

 الو « رافكلا ءالؤه تاهافس ىلا تفتلتال هل لوقي ىلاعت هن كف . مهترك اذمو سانلا ةسرادم

 الف مث 5 عم مهن 7 يكل كردفل مهنع رمكلا ةلارأ تارأ ول اق مرفك كلبلع ناقثي

 مهتالكب كبلق لضشت نأ ىغبني
 تلاسإب ءاع ازلإور :«ليغللا) اوك رعأام هللا ءاش ولو) ىلاعت , هلوقي .اوكسع انياككأ نأ ملعاو

 ىلاعت هتلاةئيشم نأ انماعف ء طرشلا لصحب ىل هنأ انملع ءازجلا لصح مل ثيحو ,اوكرشأام اوكرشيال

 نم ءاشامو: ناميالا لكلا نم دازأىلاعتهنأ ليلدلاب تبث : ةلزتعملا تلاق . ةلصاح ريغمهك ارشإ مدعب

 نيب قيفوتلا ٍبَجوف ؛'ناعالا لكلام ءاشام ىلاعت هنأئضتقت ةءآلا'هذهو ء كرشلاو رفكلا دَحأ

 ءانثلاو باوثلل بجوملا ىرايتخالا ناميالا ةئيشم ىلع مهنامال ىلاعت هللا ةئيشم لمحبف نيايلدلا

 ءاشام ىلاعت هنأ ىنعي . ءاجلالاو ربجلاو رهقلاب لصاحلا نامبالا ىلع مهنامبال هتئيشم مدع لمحبو

 ناسنالا جرخيو فيلكتلا لطبي كلذ نال ءءاجلالاو رهقلا ليبس ىلع ناميالا ىلع مهلمحب نأ مهن

 هيلع لديو فعضلا ةياغ ىف وهو « بابلا اذه ىف هيلع موقلا لوع ام اذه . باوثلا قاقحتسا نع

 حلصت مل نإ رفكلا ةردقف رفكلا ىلع رفاكلا ردقأ يذلا ره لاكن ه١ كفألا: كولا"

 حجرتي ل نامالل ةخلاص تناك ناو « رفكلل اديرم ناكهنأ كشال ةردقلا كلت قلاخن نامالل

 ناحجر مزل الإو :نامالا ىلا هوعدي عاد لوصح دنع الإ ناميالا بناج ىلع رفكلا بناج

 بجوي رفكلا ىلا ىعادلاعم ةردقلا عومجو : لاحوهو حجرالال رخآلا ىلع نكمملا فرط دحأ

 تبث. رفكلا بجو, امبعوج نأ تبثو ؛ ىلاعت هللا وه ىعادلاو ةردقلا قلاخ ناكاذإو « رفكلا

 املاع ناك ىلاعت هنإ : لوقن نأ مالكلا اذه ريرقت ىف : ىناثلا . رفاكلا نم رفكلا دارأ دق ىلاعت هنأ

 هةر عمو ناداضتم ناميالا مدعب ملعلاعم ناميالا دوجوو « رفاكلانم ناميالا مدعب

 هنإ لاقي نأ عنتماف  دارم ريغالاح هنوكب ملعلا عم لاحم او  الاحم ىتاثلا دضلا لوصح ناك نيدضلا

 ناميالا نم عفنأو لضفأ ىرايتخالا نامبالا نأ به : ثلاثلا . رفاكلا نم ناميالا ديري ىلاعت

 هتنكح ىف بحي ناكدقف « ةتبلا لصحيال عفنالا كلذ نأ ملع امل ىلاعت هنأ الإ رهقلاو ربجلاب لصاحلا

 باوثلا بجوي ال ناكناو نامءالا اذه نال ؛ءاجلالا ليبس ىلع نامالا هيف قلحن نأ هتمحرو

 ءاجلالا ليبس ىلع هيف ناميالا اذه داحيا كرتق « يظعلا باقعلا نم هصلخي نأ هيفام لقأف , بظعلا
 ريزع كلو هلا ناك نم نأ هلاثمو نائمحاللاو اةمحرلاب قالي ال كلذو': باذعلا دشأ ىف هعوقو بجو

 ىف صغ : هل دلاولا لوقف رحبلا فرط ىلع افقاؤ دلولا اذه ناكو ةقفشلا ةياغ ىف بالا اذه ناكو



 ١ ةيآلا «كبر نم كيلا ىحوأام عبتا» ىلاعت هلو

 أ 0 566 ا تما ده 2-0]) دعا كاش 11 07 2 20 ع

 نع ضرعاو وه الإ هلإ الأ كلو .رم كييلإ ىحوأ ام عبتا

 م 6 0 سم م 0 ص م سهم مك كفا هر 0-3 هرتو

 كد ناو اطبدك 1ع ذاع ماو[ نابل
 ه- 6© 6 سرس

 1١ ليكوب مييلع

 م را

 ماللا هذ هذه 55 نك 0 "ا 05( ةقاعلا مال ل ماللا لمح وهو : ىناشلا باوجلا امأو

 هلوقفف «ماللاد انلق ولف زاجيلا نم ىوقأ ةقيقحلاو 1 ةقيفح ض رغلامال ىلع هلمحو 2 زاجي ةيقاعلا مال ىلع

 ىلعزاجيلا ميدقت لصح دقف ةقيفحلل (نودلعي موقل هنيدنلو) هلوق ف ةقاعلا مال (تسرد اولوهيلو)

 دارملانأ ارك ذام قحلارنأ و انيباوخلا ندم فعح انو اف اش. نوعال آر ا

 هلوق ليوأتلا اذه دكؤي امو (اريثك هب ىدهمو ًاريثك هب لضي) ىلاعت هلوق ىف روكذملا نيع هنم
 « هل تايآلا هذه انيب اف نودلعيال نيذلا امأف ؛ ءال ومال هانييام انأ ىنعي (نوملعي موقل هنيينلو)

 َكلذو نيرفاكلل "لال هلم هنأ تين قم وبلا "لإ لنا هل ا لاس كا لعد كد

 . ملعأ هللاو هللاو . انلقام

 ( نيك رشملا نع ضريرعأ وررهالا هلإ ال, كرير نم كلا وأ ام عبتارإ ىلاعت هلوق

 هنأ كل و 7 1 ىلإ نآرقلا اذه.راهظإ ىيهنوينش مبنأ رافكلا نع ىح البلاك هنأ ملعا

 , ىلاعت هللا رم هيلع لزن هنأىعدي و ان آرق اهمظني مث مهنم مولعلا هذه ديفتسيو اماوقأس رادي

 ةوعدلا 0 ىف هروتفل ابهس لوقلا كلذ ريصي الثل (كبر نم كيلا ىحوأ ام عبتا) هلوقب هعبتأ

 هلوقب هبنو , ةهبشلا كلت عامس ببسب لصح ىنذلا نزحلا ةلازإو هبلق ةيوقت دوصقملاو « ةلاسرلاو

 نعضارعالا زوج الو . هتعاطبحي هناف ةيملالا ىف ادحاو ناك امل ىلاعت هنأ ىلع (وه الإ هلإال)

 . نيغئازلا غيزو نيلهاجلا لهج ببسب هفيلاكت
 « خوسنم هنإ اولاق كلذلف : ةلباقملا كرت دارا : ليقف («نيكرشملا نع ضرعأوإ هلوق امأو

 كلذك مالا ناك اذاو . امئتاد اهكرتب مالا ديفي ال لاخلا ىف ةلباقملا, كرتب نساللان آل فيعضاذهو

 هيلع هللا تاولص لدعي نأو ؛ هفس نم هنوتأي امف مهتباقم كرت دارها ليقو . خسنلا مازتلا بحي مل

 . ظيلغتااو ريفنتلا نع دعبأو لوبقلا ىلا برقأ نوكي ىذلا قيرطلا ىلا

 ( ليك وب مهلع تنأ اهو اظيفح مهلع كاناعج امو اوكرشأام هللا ءاش ولو ل ىلاعت هلوق

 عد يشك رو



 ةنآالا «تمتزد اولوقيلو تايآلا فرضن كلذك ود ىلاعت هلوق كلاللا

 هلال ألا هجولا ركذ مث (تايالا فرصن كلذكو ) لاق ىلاعت هنأ 7 (عبارلا ثحبلا )

 موقل هنيبنلو) هلوق ىلاثلاو (تسراد اولوقيلو) ىلاعتهلوق امو ناك هاو كاهل هنفا فوض

 زواغي نأ اطتررطتلا اذه ةكللا نأ نبا لاحت هناأل- هيفآلاكتشإ القا قاتلا هجاولا اذه ام (نوملعي

 مهوق نآل (تسراد اولوقيلو) هلوقوهو لوألا هجولاىف مالكلا امإو . لعلاو مهفلاو نايبلا هنم

 امأف . ردقلاو ربجلا ةلأسم ثحيداع مالكلا اذهدنعو ؛لوسرلاو نآرقلاب مهنمرفكتسراد لوسرلل

 مهضعب لوَيل لاح دعبالاح لئالدلا هذه ان ركذانإ هانعما 7 تي ىلع مالكلا اورجأ مهن افانباحصأ

 ىلاعت هلوق هريظنو « ناميإ ىلع 0 دادزيف مهضعبل اَتينتو :ردكأ لع 1 هكا داذزف تقاراذ

 ( مهجر ىلا اسجر مهمتدازف ضرم مهبولفىف نيذلا امأو) 5 (اريثك هب ىدهو اريثك هب لضي)

 دك نأ لولا :نيهج دحاةآلإاهبف نبيل و » ئضاقااو قابلا لاق": ]و ريل دقف ةلزتعملا امأو

 هلوق هريظنو . تسرد اولوةي الث تايآلا فرصن كلذك و : ريدقتلاو . ىفنلا لع تابثالا اذه

 . ةبقاعلا مال ىلع ماللا هذه لمحت نأ : ىتاثلاو . اولضت الثل : هانعمو (اولضت نأ 5كل هللا نيبي) ىلاعت

 ؛ مهر رايتخا ىلا نيدنت دسم لوقلا اذه اولوشي 3 تانآلا هذه انفي رصت دنع ما هكا نأ ريدقتلاو

 . بابلا اذه ىف موقلا مالك ةياغ اذه . لئالدلاهذه ىف رظنلا نم مزلي امع نيلداع

 قتلا لعتافالا لح نأ: كوالا“: نيهجو نم ففيعضف لوألا باوجلا امأ :لوةينألئاقلو

 هجرخ كلذو . هتارثابالوهيفنبال قوثو قيال نأب جوي بابلا اذهحتقو « هلرييغت و هللا مالكل فير

 ةنأال] . ةلمجا ق فرصتلا نم عوناا اذه زوج نال الع نأ ياؤاتلا ور طاسأو اهلج 0 نع

 ءامجب امجننآرقلا تايآ رهظي ناك لسو هيلع هللا ٍصىنلا نآل كلذو « عضوملا !ذهب ةتبلا قئال ريغ

 ةيآ اهحلصيو ايف ركسفتيو ضعب ىلا اهضعب تايآلا هذه مذي ادم نإ : نولوةب اوناك رافكلااو

 ؟ ةدحاو ةعفد نآرقلا اذهب تأيال ملف «ءامسلا نم هيلا لزان ىحوب اذه ناك ولو ؛ اهرهظي مث ةيآف

 . ةدحاو ةعفد ةاروتلاب ىتأ مالسلا هيلع ىسوم نأ اي

 ىف موقلل ةهيشاا تعقوأ ىتأا ىه الاخ الاح تاي.آلا هذه فيرصت نإ : لوةنف اذه تفرع اذا

 ةرك اذملاو ركفتلا عم ةسرادملا لبيس ىلع نآرقلا اذهم ىنأي اسم « سو هيلع هللا ىلص ادم نرأ

 الاح تايآلا هذه فيرصت نوكي نأ ىضتتقي هناف ىضاقلاو ىئابجلا لوقيام ىلعو نيرخخآ ماوقأ عم

 ىلع نآرقلا اذهب ىنأ امنإ مالسلاو ةالصلا هيلع دمع نأب لوقلا نم اوعنتمي نأ بجوي لاح دعب

 نآأل ةلع تايآلا في رصتانلءجول حصيامنإ 2 2 تازوظا نأ فين + ةرك ذل وهوا ليس

 . مالكلا اذه طقسفلوقلا كلذل بجوملاوه , تايآلا فيرصتنأانيبانأعم « لوقلاكلذ نمو عنتمب



 ١١و آلا ءتسرد اولوقيلو تايآلا فرصن كلذك ودللاعتهلوف
 : ل هيلع هللا لص دمع ةوبنل. نيركنملا تاهبش ةباكح ىلاعت أدبف تاوبناا

 نم هديفتست مالك هب انتج ىذلا نآرقلا اذه نرإ دمخاي مهوق ىل رزلا ةهبشلاف

 هنأ معزتو 5 ا لع ه رقت 5 كللعت كن ند همظنتو ؛ _ ةثحايمو ءاكل ل ةسراادم

 رب رقت اذهف 08 0 هوجولاب هنع باخ لاذع هنأ مث 34 لاك هللأ نم كيلع لزن ىحو

 : لاهم الا مظنلا

 اب ىنأي ىلاعت هنأ ىنعي (تايآلا فرصن كلذكو) هلوق نم دارملا نأ لعا لوألا ةلأسملا

 . ثحابم هيفو (تسرد اولوقيلو) لاق مث «لاح دعب الاح ةرتاوت»

 ىمصاللا لاق : لول ف نبل وق باتكلا سرد هلوق 1 ىدحاولا 3 «لوالا كح كا

 : لاق ماشلا لهأ ةغلب سايدلا سس اردلاو ا ةسردل 2 هاك اذإ ماعطلا سرد“ .٠ مهطوق نم هلم

 باتكلا تسرد مثيطا وبأ لاق : ىتاثلاو ؛ هناسل ىلع فخيف هسردي ىأ اذه نم مالكلا سردو

 سوردم وهف اسرد هسردأ بوثلا تسرد مهلوق نم ؛ هظفح فخ ىتح ةءارقلا ةرثكب هتللذ ىأ

 كيب ودهم . حلت ل1 ةنارزدل اى: نيلدع م ال نانو ١ نار ارا لك نمار" هتفلخأ أ: نرد د

 نال هسفن وه لب ىعمصألا هلاقامم بيرق لولا اذهو : ىدحاولا لاق مث , اهتظفح ىتح ةروساا

 :نيتلاز د ل] هيفرد وعنا يلا

 نبا ةءارزقوه و ىاثلا كسنإلا كعلاللا ظطسواد ىو نك 1 !ارح ىناثلا 3 ثحبلا إل

 ىوقيو ؛ةرك اذهوةسرادم مبني وكنيب ترجو فيصل مدل لا رقاهريسفت ودهاجو سابع
 هذهىأ (تسرد)م اعنا رقو(نو رخآ موق هيلع هناعأو هارتفاكفإ الإ اذهنإ)ىلاعت هلوةةءارقلا هذه

 « مسرلا ءاعإو رثالا عت وه ىذلا سردلا نم تضهو:تحم او تسرددق ةميدق انيلعامتوات ىلا رابخالا

 نموهو لواطت و مداقت دق انيلع هواتت ىذلا اذه ىأ تمداقت هانعف(تسرد)أرق نم ىرهزالا لاق

 . اسورد سردي رثآلا سرد ملوق

 ةغلابم ءارلا مضي (تسرد) : اهادحاف : ىرخأتآ ارق انهه ىور فاشكلا بحاص نأ معاو

 : اهثلاثو . تفعو تمدق ىنعمب لوعفلا ءانبلا ىلع (تسرد) اهناثو . اهسورددتشا ىأ (تسسر3)ىف
 (تاسراد) اهسماخو . دمشس ردىأ (سرد) اهعبارو . ادمدوملا تسرادب اهورسفو (تسراد)

 . ةيضار ةشيفك سرد تاذ وأ تاممدق ىأ تاسراد ىهيىنعم لع

 فرصن كلذك و ريدقتلاو رمض» ىلع فطع (اولوةياو) هلوق ىف «واولا» «ثلاثلا ثحبلا)

 . هانعم حوضول هيلع فوطءملا فذخ اولوقيلو ةجحلا مهمزاتل تابآلا



 ةيآلا «تسرداولوقيلو تايآلا فرصن كإاذكوو نايل 114

 ه- راه 6 رار هه 7 ص رد 2ك

 2غ2)-:ِ ه,نوملعي 0 هك باو هلق وتل تان آلا فرصن كلذكو

 ةلالدلا غيلبتو ؛ قحلا نءدلا ىلإ ةوعدلاومف «؛ لوسرلاب قلعتي ىذلأوهو «لوأآلا مسقلا امأ ١)

 دارااوهو ءاهنع تاهبشلا ةلازإو امحاضيإو اهغيلبت ىف رصقام مالسلا هيلع هنأ وهو : اهف تانيبلاو

 (مبر نم رئاصب مءاج دق) هلوق نم
 , رفكلا كرتو ناميالا ىلع مهمادقاف « لوسرلاب قلعتيال ىذلا وهو «ىناثلا مسقلا امأوإل

 ا قا لالا « مهيلإ دئاع هرضو هعفنو ٠ مثرايتخ و اعلا قلعتيال اذه ناف

 مكيلع انأ امو) ىمعلاب رص اهايإو ىم ه4سفن ىلعف هنع وى نمو 2 عفن اه 1 أ هيسقح | كلر

 : مكيلع ظيفحلا وه هللأو ردنما ان نأ ا هيلع م "را 0 ا.عأ ظفحا (ظيفح

 هذه. ضرغلا : لوآلاذ : ىضاقلا اهركذ ةعب رأ ىهو . ةيآلا هذه معا ىف «ةيناثلا هلأ ماج

 لطبي كلذ نآل « اهيلإ أجلي وأ اهيلع لمحي نأ ال باوثلا اهب قحتسا ارايتخا اهب عفتني نأ رئاصبلا
 دوعت عفانملال انيلا دوعت عفانملا ضارغأو ؛ مفانمانل نيبو الد امبإ ىلاعت 3 :ىاثلاو . ضرشلا اذه

 هلبق نم الإ تؤي ملو , هسفنب رضي ربدتلاو رظنلا نع هلودعب ءرملا نأ : ثلاثلاو . ىلاعت هللا ىلإ

 (اهيلعف ىمع نمو هسفنلف رصيأ نف) لاق كلذلف  نيرمألا نم نكمتم هنأ : عبارلاو . هير لبق نمال

 . ةردق الب فلكي ىلاعت هنأ ىفو , قولخلا ىف ةريجما لوق لاطبإ هيفو : لاق

 هتضراعمالإ هيف قيرطالف « ىهنلاو رمآلاو ةفسافلاو ةمكحلا ىف ةلزتعملا تعرمش ىتم هنأ ملعاو

 . هنوركذيام لك مده هناف ئعادلا لاؤسب

 اهناف) ىلاعت هلوق هريظنو لبا ىمعلا نمو « ملعلا انهه راصبالا نم دارملا (ةثلاثلا ةل أسملا)

 (نردصلا ف ىلإ تولقلا ىبعت نكلو راصنالا ىعت ال

 مذخآ ال هانعم (اهياعف ىع نمو هسفنلف رصبأ نف) هلوق نورسفملا لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 اللف ةيلاتقلاب ىماألا لق ناك اكعز اذه و: اولاقب لك ولاو مكيلع ظيفحلا ذخأ نامالاب

 ءالؤه ناكف ديع) وهو « ةيآلا هذمل ةءاف لاتقلا ةبآ لوي نم مهنمو ٠ : مهلع اظيفح راص لاتقلاب

 نإ هقفلا لوصأ باعصأ هررقتام قالاو ؛ هيلا ةجاح ريغ نم خسنلا ريثكستب نوفوغش» نيرسفملا

 ناكمالا ردقب هليلقت ىف ىعساا بجوف « خسنلا مدع لصالا

 (نودلعي موقل هنيينلو تسرد.اولوةيلو تا.آلا فرصن كلذكو ل ىلاعت هلوق

 تايثإ ىف عضوملا اذه نم عرش عضوملا اذه ىلإ تايملالا ىف مالكلا ممت امل يلاعت هنا ملعا



 : دا ةيآلا «هسفنلف رصب أنف ميد فراح مك ءاجدقد ىلاعت هلوق

 7 9 2861212 02 2 و 200 2 2-2 8 سرس هر دن د هدم م7 نصا ها

 35 ا 3 :ىع نمو هسفنلفرصبأ نف خبر نمرئاصب دام

 2٠١ ؛» ظيفحت

 ةفبككح ل : لكلا 1 5 0 1 ا --- 1 هن طيخال هش نأ كب
 ةبآلا هذه مظن

 كلذو « ةقرلا هنم دارملاو : ةفاثكلادض ةفاطللا (ريبخلا فيطللا وهو) هلوق (ةعباسلا ةلأسملا)
 : هوجو نم وهو « ليوأتلا ىلإ هيف ريصملا بجوف « عنتمم هللا ق- ىف

 ؛ ةقيقدلا ءازجألا نم تاناويحلا نادبأ بيكرت ىف هعنص فطل دارملا «لوالا هجولاإل

 . ىلاعت هللا الإ دحأ اهملءيال ىتلا ةقيضلا ذفانملاو ةقيقرلا ةيشغاللاو

 . ةمحرلاو ةفأرلاو ماعنالا ىف فيطا هناحبس هنأ ( ىااثلا هجولا

 5 نع ةيوتلاب مثلمأيو 5 يافا هك ا :ذ ثيح « هدابعب فيطل هنأ ثلاثا هجولاو 9

 . ةاصع اوناك وأ نيعيطم اوناكءاوس هتمحر داوس مهنع عطقي الو « ةيصحملا

 قوفاوهءايع مييلع معو © مهتقاط قوف هلمألال تي مهن تفطل هنإ (عبارلا هجولا)
 تاما ا عم هدابعب فيطل هنأىنعملاو « ملاودو ربخلا نم وهف : ريلا امأو . مهقاةحتسا

 هنأ : هاعم ىطألا| فاشكلا بحاص لاقو ؛ منابقلا ىلع مادقالاو ىصاعملا باكت را نم هيلع
 نع ءىث مطلي الو « راصبالا ك ردن زيف و فيطل لكي (ريبخلا) ناصراللا مك رد نأ عاطل

 ! نيرح هو انهو هك

 4 ظيف 5كيلع انأ امو اهيلعف ىىعنمو هسفنلفرصبأ نف مكبر نم رئاصب مءاج دق ) ىلاعت هلوق

 : لكاشم ةنآلا ّق

 هذه ىف ةرهاقلا لئالدلاو : ةرهاظلا تانايبلا هذه ررق امل ىلاعت هنأ عا «ىلوألا ةلأسملاإ)
 ةءاج دق) لاقف ةلاسرلاو غيلبتلاو ىوعدلا ىمأ ريرقت ىلإ داع . ةيهلالا ةفيرشلا ةيلاعلا بلاطملا

 ىتلا نيعلاب لصاحلا لماكلا ماتلا كاردالل مسارصبلا نأ كو « ةريصبلا عمجرئاصبلاو (مكبر نمرئاصب

 ىأ (ةريصب هسفن ع ناسنالا لب) ىلاعت لاق . بلقلا ف لصاحلا ماتلا كاردالل مسا ةريصبلاف : سال

 تسيل اهسفنأ ىف ىهو « ةمدقتملاتايآلا(مكبر نمرئاصب ءاجدق)هلوقب دارأو : ةمات و

 تايآالا هذه تناك املف , اهقئاقح ىلع فقوو : اهفرعن رئاصبلا بجوتاهتلالجواهتوقل اهنأالإ رئاصب
 قلعتن اما نانا درآللا: هذه نما ةوضقللاو «نئاضنلاب اهسضنأ تايالا هده كيه يرقد نر لالا

 . هب قلعتي الاهو لوسرلاب



 ةيالا راصبأللا كردي وهو راصيالا هكردتالد ىلاعت هلوق ارك

 بحواذهترث اذإو هدجأ كل ةبولطم ىلاعت هللا ةنؤر نوكنت نأ ب جوف : ةيؤرلاوه ةفرغملاقرظ

 (مكسفنأ ىبتشتام ايف كلو) ىلاعت هلوقل اوصحب عطقلا

 سودرفلا تانج مهل تناكتاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ) ىلاعت هلوق 4 ةرشاعلا ةجحلا))

 ىلع اهيف راصتقالاو « نينمؤنلا الزن سودرفلا تانج عيمج لءجرلاعت هنأ ىلع ةبآلا هذه تلد (الزن

 كاد امو فلنا كلذ م الاح ظعأ كرارفت لزنلا كيما ركع تا را را ا

 ٠ .ةيؤرلا الإ
 دحاو لك ريرقتو (ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو) ىلاعت هلوق « ةرشع ةيداحلا ةجحلا

 ثيدحلا اهنهةريثكف رابخالا امأو . باتكلا اذه نم هب قئاللا عضوملا ىف أيس هوجولا هذه نم

 ملعاو 6هت ور ق نوماختال ردبلا:ةلل رمقلا نورت اك مكبر نورتس» مالسلا هيلع هلوةوهو رورشملا

 ده اما: ىرللاب ىف رللا ةكلفت قالا حوضولاو ءالجلا ىف ةيؤرلاب ةيؤرلا هبشتىف عق عقو هيبشتلا ! نأ

 ىنسحلالاقف (ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل) ىلاعت هلوق أرق لسو هيلع هللا ىلص هنأ نم هيلع روهججا

 لصونلا نأ ىف اوفلتخا مهنع هللا ىضر ةباحصلا نأ اهنمو ؛ هللا هجو ىلإ رظنلا ةدايزلاو : ةنجلا ىه

 ةعدبلا ىلإ هبسنامو؟ببسلا اذهب اضعب مهضعب رفكي ملو ؛ جارعملا ةليل هللا ىأر له ملسو هيلع هلل

 مالكلا ةلمجاذهف « ىلاعت هللا ةيؤرفالقع عانتماال هنأ ىلع نيعمجاوناك مهنألعلدي اذهو . ةلالضلاو

 كلا كاش تا

 اهرصبيو ءايشاألا ىري ىلاعت هنأ ىلع (راصباألا كردي وهو) ىلاعت هلوق لد (ةسماخلا ةل انلا)

 داك ظ رسما ةئمدازر ل اولا .راصب اللا نيع راضي ال نم داارملا ناوكب نآامإ نال كإَذَ . ابكر

 هنإ لاق كلذلاق نملكو « نيرصبملاراصباالو نيئارلا ةيؤرل ايئار ىلاعت هنوكب محلا بجو .لوآلا
 «نيرصبلل ايئار ىلاعت هنوكب كحلا بجو ىناثلا ناكنإو.تارصبملاو تايئرملا عيمج ىري ىلاعت

 . تايئرملل ايثار تارصبملل ارصبم ىلاعت هنوك ىلع ةيآلا هذه لدت نيريدقتلا الك ىلعف

 ىلإشت هنأ. انعم ارصللا ذيع! (ناضبألا اكاردي ؟َوِهْو) .لاغت هلوق (ةسداسلا ةلأسملا)

 ل ولا ولا نايش لل لافي ماا يع نكد ال راكبا كاتي د

 اكو لعتلا ططدلا ١ ةيفيورش ةيهامو كيعرمأ : تاكراتشلل اكردمآو .تاّرضسلل !رصمو تائردلل

 ةكردتال) هلوق نه ىنعملا نوكييف « اهتيهام ىلع علطم اهتقيقحل كردم ىلاعت هللا ناف كلذ عمو

 ىلع فقي ال لوقعلا نم القع نأو « هتقيقح طيحت ال ةكردملا ىوقلا نم ًائيش نأ وه (راصبألا

 ؛ هتزع ندايما لإ لوصولا نع لوقعلا تعٍدتٍراو « هاردإ نع راصبالا تلك ؛هتبدهص هنك



 0 ةيآلا راصبألا كر وهو راصيالا كا ىلاعت هلوق

 كوكيا نأ زوجت ىلإ قضفي .«زيرجتاذأب ىلإ تكلا ادم( لاظز], ىف اتلحل زيواذ نذل ١ لما رق

 دقو . لوألا ةقيرطلا ىلإ اعوجر اذه ناك ءابعمسن الو اهارن الو تالبطو تاقوب انترضح

 . اهماوج قبس

 نود لاح ىف ىلاعت هللا نوري نينمؤملا نإ : لاقي نأ زوحي ال مل لايف (عبارلا هجولا امأو ل
 راصبالانأ ىلإدوع اذه لاقلف ؛ دعس ةرمو رعت ةرمللاعت هنإ :لافي نأ ىكتش اديفدلرو امأ لإ

 :ايناثءهليوق و, ةهباوج قبس دقو. لوألا قيرطلا لإ دوع وهو« ةروك دملاطلا كلا دع د( 1-2

 لاحفف اهنوهتشي مهنإ لاقي نأ دعبيال هنأ الإ كلذك تناكناو اهنإ هل لاقيف « تاذللا مظعأ ةيؤرلا

 اذكف لاح نودلاح ىف لصحت اهنا مث ةذيذل ةبيطامعفانمو ةنجلا تاذل رئاس نأ ليلدب ؛لاح نود

 . بابلا اذه ىف اهركذ ىبلا هوجولا نع باوجلا ىف مالكلا مامت اذهف .انهه

 انه اهدعن نحنو ىلاعت هللا نورب نينمؤملا نأ ىلع ةلادلا هوجولا ريرقت ىف ةعبارلا ةلأسملا)

 هللانم ةيؤرلا بلط مالسلا هيلع ىسوم نأ : لوألاف . اه ةقئاللا عضاوملا ىلإ اهريرقت ليحنو ؛ ادع

 لبجلا رارقتسا ىلع ةيؤرلا قاع ىلاعت هنأ : ىناثلاو . ىلاعت هللا ةيؤر زاوج للع لد» كلذو « ىلاعت

 ناذهو . زئاج زئاجلا ىلع قلعملاو زئاجلبجلا رارقتساو (ىنارت فوسف هناكمرقتسا ناف) لاق ثيح

 . فارعالا ةروس ىف ىلاعت هللا ءاش نإ امهريرقت ىتأيس ناليلدلا
 . ةروك ذملا هوجولا نم (راصيألا هكردتال) هلوقب كسفلا «ةثلاثلا ةجحلا ل

 هانركذ دق هريرقتو ةدايزو (ىنسحلا اونسحأ نيذلل) ىلاعت هلوقب كسملا (ةعبارلا ةجحلا ل

 .سنوب ةروس ىف

 تايآلاعيمجيف لوقلا اذك و (هبر ءاقل اوجري ناكن ف) ىلاعت هلوقب كسلا «ةسماخلا ةجحلاإ

 اراوطأو ارارم ريسفتلا اذه ىف رم دق هريرقتو ءاقللا لع ةلمتشملا

 ىدحإ ناف (اريبك اكلمو اهيعن تيأر مث تيأأر اذاو) ىلاعن هلوقب كسلا 4( ةسداسلا ةجحلا)

 هللاالإ سيلكلملا كلذ نأى عن وملسملاعمجأو . ماللارسكو ميللاحتفب (اكلم) ةيآلا هذه ىف تآ ارقلا

 . اهريغي كسلا نم ئوقأ ةيآلا هذه كسلا ىدنعو ؛ناعت

 رافكلا صيصختو (نوب وج ذئموي مهر نعمهنإ الك )ىلاعت هلوقب كسهلا «ةعباسلا ةجحلا )

 . لجو زع هللا ةيؤرنع نيب وجحم نون وكي النينمؤملا نأ ىلع لدي.بجحلاب

 هذه ريرقتو (ىهتنملا ةردس دنع ىرخأ ةلزن هآر دقلو) ىلاعت هلوقب كسفلا 4ةنماثلا ةجحلا ل

 .مجنلا ةروس ريسفت ىف أيس ةجحلا

 لاك أو :هوجولا لك أ ىلعىلاعت هللا ةفرعم بح ىلع ةلوبجم ةيفاصلا بولقلا نأ (ةعساتلا ةجحلا)



 ةيآلا «راصنالا كرديوهو راصباألا هكردتال» ىلاعّتهلوق ١

 .كلذك سيل ىلاعت هللاو لباقملا مكحىف وأ الباقم ناك ًايئرم ناكام لكنأ 4 يناثلا ةجحلاو)

 . هتؤر عنتم نأ بجوف

 برقي نأ امإ ؟رانلالهأ نود ةنجلا ل هأ هارب فيك مهل لاقي و : ىضاقلا لاق 4 ةثلاثلا ةجحهلاو ١

 برقلا هيلع زو< مسج هنأ بجوي اذهو رانا لهأ فالخب هعم محلا نوكيف مهلباقي وأ مهنه

 .تاجللاو دعبلاو

 هريغو عاملا دنعىتح لاح لكىف هنوري ةنجلا لهأنإ مق نإ : ىضاقلا لاق 4ةعبارلا ةجحلاوإل

 دل د لال 22 7 كلذ نال ؛ لطاي اضيأ انهو لاح نرد لاح ىف هنورن وأ ؛ لطاي وهن

 هيلا كلل ني ةقفاون ركب نأ بجو كلذك ناكاذإو « تاذدللا مظعأ 5 ةراميأر دعس ى كار

 اذهف . ةنجلا لهأ تافصب قيليال كلذو نزحلاو مغلا ىف اوعقو تاقوألا ضعب ىفهورب ملا ذاف . ادبأ

 . فعضاا ةياغىف هوجولا هذه نأ ملعاو . ريسفتلا باتك ىف هركذام عومج

 ةمالس لوصح دنع ضارعألاو مادجألا ةيؤر نرأ به هل لايف «لوألا هجولا امأإل

 هللا ةيؤر نوكي نأ نم مزاي هنإ متلق ملف . ةبجاو طئارشلا رئاس لوصحو ىرملا روضحو ةساحلا

 ةفلاذعىلاعت هتاذ نأ اوملعت ملأ؟ةبجاو هتيؤر حصن ثيحب ىرطا نك دنعو ةساحلا ةملس دع لاتت

 نم بجعلاو . هفلاخت امف محلا كلذ: لثم توبث ءىث ىف - تويث نم مزلي الو ؛ تاوذلا رئاسل

 ةديدشلا ةسايكلاو ةماتلا ةنطفلان وعدي مهو ليلدلا اذهىلع اواوع مرخآو مهلوأ نأ ةلزتعملا ءالؤه

 . مالكلا اذه ةك اكر هلابب رطخ ملولاؤسلا اذهل مهنم د>أ هبنتيلو

 اع ترك "لئدلا هود ولا نأف عقو كنيبو اننيب عاذغلا نإ هل لاقيف (ىلناثلا هجولا امأو ١

 فوصوملا دوجوملا اذه ةيؤر عانتماب ملعلا نأ اوعدت نأ اماف ؟ ال مأ هتيؤر زوجي له ةبجو ناكمب

 ال ايهيدب هب علا ناكول هنآآل . لطاب لوالاو « ىلالدتسا ملع كاارلرت را لع ةفصلا هذهب

 ليلدلا ركذب لاغتشالا ناك ايهيدب ملعلا اذه نوكي نأ ريدقتبف اضيأو . ءالقعلا نيب هيف فالخلا عقو

 نأ بحي ىنرملا كلوق : لوقتف ىناثلا ناك ناو . ةيهيدبلا ءاعداب اوفتك او لالدتسالا رك 61

 نأ لعليلدلا : مللق مك مالكلا لصاح نآل ؛ ىوعدلا نيعل ةداعإ لباقملا ىحىف وأ داياقي توك

 نوكي نأ بحي هناف ايئرم ناك ام لكنأ «هتيؤر زوجت ال لباقملا مكح ىف الو الباقم نوكي ال ام
 ىوءدلا ةداعا الإ مالكلا اذه ىف ةدئافال هنأ مولعمو « لباقملا كح ىف رآ اع

 ؟هنوريالرانلا لهأو هنوري ةنجلا لهأ نإ لاقي نأ زوجي ال مل هل لاقيف (ثلاثلا هجولا امأول

 اهقلع ال: ةملا لهأ نويع قةيؤرلا قلخ ىلاعت هنآآل لب: ترك د5 دعبلاو,برقلا لجألاال



 يي ولا

 م ةيآلا«راصبالا كردي وهو راصبالا هكردتال» ىلاعت هلوق

 ؟ ال مأ ىلاعت هللا ةيؤر لوصح ىلع لدت

 ملف ؛ىلاعت هللا كردتال راصباألا نأ اناس :لوقنف ةيآلا بجومب لوقن نأ (سداسلا هجولا)

 ىناثلا هجولا امأو . لوآلا هجولا ىلع ةلئساألا عومجاذهف ؟ ىلاعت هللا نوكرديال نيرصيملا نإ مئاق

 لصحي امنإ لب.هتيؤر عنتمت ثيح هتاذ ىف ىلاعت ناكول ةيؤرلا ىننب حدملا لوصح عنتمي هنأ انيب دقف

 طقس قيرطلا اذمبو « هت ؤرزع راصبألا بجحب ىلاعت هنإ مْ ؛ هتيؤر حصن ثيحب ناكول جدعلا

 ضخما قنلان الل كلذو . ءانثلاو حدملالوصحل يبس نازك غنتم قنلا نإ : لوقت م“ ؛ ةيلكلاب مهمالك

 لوصح ىلع اليلدىفنلا ناكاذإ لي«ىرورضدب ملعلاو.ءانثلاو حدملل ًابجوم نوكيال فرصلا مدعلاو

 ةنس هذخأتال) هلوقنأ هلاثمو . حدملاب جوي ىننلاكلذ نأب : ليق . ءانثلاو حدملا تافصنم ةتباث ةفص

 ق-ىفىفنلا اذه نأ الإ مونالو ةنس هذخأتال داما ناف . ىفنلا اذه ىلإ ًارظنحدملا ديفيال (مونالو

 كلذكو لاوز الو لدبت ريغ نم ًادبأ تامولعملا عيمجي املاع ىلاعت هنوك ىلع لدي ىلاعت ىرابلا

 . معطيالو لك أي الا ضيأ داججان ال هتاذف ًاينغ هسفتبامتاق هنوك ليعلدب (مطيالو معطي وهو) هلوق

 ىنعم ىلع لد اذإالإ ءانثلاو حدملا ديفي نأ عنتمي (راصبألا هكردتال) هلوق:لوةنف اذه تبث اذإ

 راصباألا بجح ىلع ًارداق ىلاعت هنوك ديفي هناف ؛ هانلق ىذلا وه كلذو « ءانثلاو حدملا ديفي دوجوم

 ةلرتعملا لالدتسا طةسف . ةجح ماع باقني مالكلا ناف ريرقتلا اذمو.هتيؤرو هك اردإنع اهعنمو

 . هوجولا لك نم ةيآلا هدم

 ىف ىهو ةيؤرلا ىفن ىلع لدت ىرخأ ًاهوجو هريسفت ىفركذ ىضاقلا نأ ملعا 4 ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 املو ؛لوصاألا ٍلع ىف ضوخو ريسفتلا لع نع ةلصفنمو ةيالا هذبب كسلا نع ةجراخ ةقيقحلا

 ىضاقلا امأ.ةيؤرلا ةححمىلع ةلاد اهوجو انباحصالل ركذن م .امنع بيجنو اهلقتت نحنف كلذ ىضاقلا لعف

 ظئارشلا'تناكو اريضاخ ملا ناكو ةميلش تتاكاذإإةشاخلا نأ :اهضوأ ؟ةيلع هوجو كل

 ىتراانوكيو باجحلا لصحيالو ديعبلا دعبلاالو بيرقلا برقلا لصحال نأ ىهو ةلصاع ةربتعملا
 لصحتال نأ رومآلا هذه لوصحعم زاجولذإ ؛ ةيؤرلا لوصح بحي هناف لباقملا كح ىف وأ الباقم

 ."ةظطسقسلا' بجو كا 3و .اهازالو اهعطتالو تاليا تاق انفع قاوك اوان

 ف ةلباقللا ل وضح ركاجكلا و"تعلادخلاو كرقلا فردا ءاقت) نإ: كرف افا كسل در زنا

 ةمالس وه ةيؤرلا كلت لوصحل ىضتقملا نوكحي, نأ بجول هتيؤر تدولف « عنتم ىلاعت هللا ق-

 ثيح ناكولف . تقولا اذه ىف نالصاحناينعملا ناذهو . هتيؤر حصن ثيحب قارملا لوك او ةهانلا

 . ةيؤرلا عنتممن انملع ةيؤرلا هذه لصح ل ثيحو .تقولا اذهىف هتيؤرلصح نأ بجول هتيؤر حصت

 عرس رطل واد



 دي آلا ءناصباأللا كردياوهو راصبأللا .هكردتال» ىلاعت|هلوق «١

 ةيؤرلا ىفن ىلاعت هللانع كاردالا ىنن نم مزلي ملف . سنجلا ىنن بجويال عونلا قنو٠ ةئرا قو

 : مصخلا مالك ىلع ضارتعالا ىف لوبقم نسح هجو اذهف « ىلاعت هللا نع

 ىتاةعبرأألا هوجولا كسفنأ ىلع متدسفأ دقف ةيؤرلل رياغم مأ كاردالا نأ متنيب امل اولاق ناف

 . ىلاعت "1 6مم 3

 امأو . معلا تابثإ بجوي صخأألا تايثإو ةيؤرلازم صخأ كاردالا نآل ديعب اذه : 0

 . انمالك لطييال و ؟كمالك لطبي هانركذ ىذلا نايبلا نأ تبئف . معالا قن بجوبال صخألا ىف

 نكل « ةيؤرلا نع ةرابع رصبللاب كاردالا نأ به : لوةن نأ ضارتعالا ىف «ىناثلا هجولاإل

 لكفو لاو>الا لكنعو صاختالا لكن ع ىننلا مومع ديفي راصبالا هكردتال هلوق نأ ملقم

 ةلقلا عمج نع ءانثتسالا ةحصب ضراعف ىنناا مومعىلع ءانثتسالا ةحصب لالدتسالا 5
 انللددقو « ريغؤنلا مومعو ءريغ مومعلاىن نأالإ مومعلا ديفي هنأ ملسن لب ىننلا مومعديفتال امن أعم

 وه اذهو ء صوصخلا توبث بجوب مومعلاىفن نأ انييو  مومعلاقنالإ ديفيال ظفللا اذه نأ ىلع

 ىفن ىف ةيالا هذبب تكسمت اهنع هللا ىضر ةشئاع نإ هلوق | اما. لك مسالا هجو فا ءانررو ىذلا

 ليلدلاب لالدتسالا ةيفيك امأف « ةغللا ءاسلغزم بتكتامتإ ةغللا تادرفم ةفرعم : لوقف ةيؤزلا

 . مومعلان ديفي (راصباألا هكردتال) هلوق نأ لع لدىلقعلا ليلدلاف ةلمجاب و « ديلقتلا ىلإ هيف عجربالف

 مومعىلع ةيآلا تلد ول متي امبإ مهدوصقمو ىننلا مومعل رياغم مومعلا ىف نأ لقعلا حيرصب تبثو

 مهمالك طقسف ؛ ىنلا

 قباسلا دوهعملا ىلع لمحت دقف قارغتسالا ىلع لمحت اك عملا ةغيص لوقن نأ (ثلاثلا هج ىلا

 نحنو « هكردت الايندلا ىف ةدوهعملاراصباألا نأديفي (راصب ألا هكردتال) هل وةف كاذك ناكاذإو : أضيأ

 ةفوصوم ىه ىتبلا تافصلا هذه ىلع قت تمادام قادحألا هذهو راصبأللا هذه ناف هبجومب لوقن

 مقرف املاو>أ تريغتو اهتافص تلديت اذإ ىلاعت هللا كردتامتإو ؛ ىلاعتهللا كردتال ايندلا ىف ام

 ؟ هللا كردتال تاريغتلا هذه لوصحدنع نأ

 هللا كاردإ لوصح زوحيال ملف ىلاعت هللا كردتال ةتبلا راصاللا نأ املس 4(مبارلا هجولا)

 قبب الفريدقتلا اذه ىلعو ؟ هب لوقي ورمعنب رارض ناك اك ساوحلا هذحل ةرياغم ةسداس ةساحب ىلاعت

  ةلكاذ ةنآلا هذه كسعلا| قف

 ىلاعت هللا ةيؤر تايثإ ىلع ةلادلا تايآلا نأ الإ ةماع ةيآلا هذه نأ به (سماخلا هجولا)

 له تايآلا كلت نأ نايب ىلإ ماقملا اذه نم مالكلالقتني ذئنيحو . ماعلا لع مدقم صاخلاو ةصاخ



 ١7 / ةالاواسبإألا كرديوهو راصبألا هكردتال» ىلاعت هلو

 1 دع ىننلا مومع ديفي ةيآلا هذه مومعع تر تك هلو+د بجول هالول ام مالكلا نم جرخي

 ؟ ]1 رح ذل نما ىف أ لاق هلل ىربال أ نأ ىلع لدي كلذو . لاوحالا عيمجيف صاخشالا

 ل وة تركن 5 اك اعاطا ىضر ةشئاع نأ مومعلا ديفت ةيآلا هذه نأ نايب ىف «ىاثلا هجولا إل

 اشف قدم ةرصلاى  ةكشم جارعملا كيل ملسو هيلع هللا لص ادم نأ ىف سابع نبا

 مت امل لاو>الا لكو صاخشالا لك ىلإ ةبسنلاب مومعلل ةديفم ةيآلا هذه نكن مل ولو « ةيآآلا هذه

 ةلاد ةيآلا "هذه نأ ترش . برعلا ةغلب ايلع دال دلما هرم ناك نأ كاستل 2 لال كلا كل

 . بولطملا ديفي كاذو صاخشالا لك ىلإ ةبسنلاب قنلا ىلع

 اذهرىلإ ةيآلا هذه لبق ام نإ : اولاق مهنأ ةيآآلا هذه ةلزتعملا لالدتسا ريرقتىف «ىلاثلا هجولا

 بجوف ءانثو عم اضيأ (راصبالا كردي وهو) كلذ دعب هلوقو « ءانثلاو حدملا ىلع لمتشم عضوم لا

 ىف عقو ءانثو حدمب سيلام نإ : لاقي نأ مزل الإو « ءانثو احدم (راصبالا هكردتال) هلوق نوكي نأ

 . هللا مالكب ةقئال ريغ ىهو ةك اكرلا بجوي كلذو ؛ ءانثو حدم وهام لالخ

 ىف اصقت هتويث ناك لعفلا باب نم كلذ نكي ملو احدم همدع ناك ام لك : لوقنف اذه تبث اذإ

 ءىت هلثكنيبل) هلق ماونالو هنلس هدخاتأل) ةلوشل ؛ لاح لاك هللا لع صملار ١ لاك ك1

 . لاحا ثم ىلاعت هنوك لاقي نأ بجوف . كلذ ريغ ىلإ (دلوي ملو دلي ) هلوقو

 نع ملظلا ىننب حدمت ىلاعت هنآل لعفلا باب نم نوكيال امب كلذ اوديق امنإ موقلا نأ معاو

 لع ردت لاش لام (ديبلا مالظب كبر امو) هلوقو (نيملاعلل ايلظ ديرب هللا امو) هلوق ىف هسفن

 . بابلا اذهىف مبمالكر يرقت ةياغ اذهف . مبمالكنع ضقتناا اذهل اعفدديلا اذه اوركذف « مهدنع ملظلا

 ةيؤرلا نع ةرابع رصنلا كاردإ نأ ملف ال : لوألا : هوجو نم لوآلا هجولا نع باوجلاو

 باحألاق) ىلاعت لاق لوصولاو قودللا نع ةرابع ةغللا لصأ ىف كاردالا ظفل نأ : هيلعليلدلاو

 نالف كردأ : لاقيو « هقحل ىأ (قرغلا هكردأ اذإ ىتح) لاقو نوقحلمل ىأ (نوكردمل انا ىموم

 0 8 نأأترف  كحضتءا كا محلا غلب ىأ مالغلا كردأو ءانالف

 لال

 عيمجي رصبلا ةكردأو ةياهنو دح هل ناك اذإ ىثرملا : لوقنق اذه تفرع اذإ

 اوجبرصبلا طحب مل اذإ امأ ءاكاردإ ةيؤرلا هذه ىمستق هب طاحأراصبالا كلذ ناكر اص . هتاياجنو

 ةيؤرو . ةطاحالاعم ةيؤر : ناعون اهتحت سنج ةيؤرلا نأ لصاحلاف . اكاردإ ةيؤرلا كلت مستو ا

 نم دحاو عون ىنن ديفي . كاردالا قنف كاردالاب ةامسملا ىه ةطاحالاعم ةيؤرلاو . ةطاحالا عمال

0 



 ةبآلا «راصياألا كردي وهو راصياللا هكردتال» للاعت هلوق ١51

 تك تمارإر ف تا ل نك ع ا راه لاعت 1 9 نيردقتلا

 . قرفلاب لئاق ال هنأ ةرورض ةمايقلا موي نونمؤملا هاري نأ بجو

 ماللاو فلآلا اهيلع لخدعمج ةغيص(راصبالا) ظفل نأ ةيآلاب لالدتسالا ف (تلاثلا هجولآ إ)

 بلس ديفي اذهف « راصيالا عينج هاربال هنأ ديفي (راصيالا هكردتال) هلوقف قارغتسالا نيه ف

 . بلسلا مومع ديفيالو مومعلا

 دارفأ ضعب ىف كلا توبث ىلع لدي عومجملاب بلسلا اذه صيصخت : لوقنق اذه تفرع اذإ

 . مهضعل هبرض هنأ ديفي هناف سانلا لك هبرض ام اديز نإ لاق اذإ لجرلا نان رتل عومجملا

 0 مانلا ضخت هبل دك [دافأ سانا وك هي نمل ام سو هيلع هللا لص ادم نإ : لبق اذاف

 1 رك هنأ د نأ تجف رات الا عيمج ةكردت ال هنأ : هاتعم (راصبالا هكردت ال) هلوق

 هاا تدك نأ 20 < لدم باطلا ككل كليم اده : لاقي نإ نابلا قام, ىصفأ“. ناكل

 06 عومجملاب بلسلا اذه صيصخن ناك ةتيلا نا كزانذالا لصحال نأ ردقتب نال 5 لد

 بجاو ثيعلا نع ىلاعت هللا مالكنوصو « اثبع عومجوه ثيح

 نإ : لوقي ناك ىفوكلا ورمع نب رارض نأ لقت ام ةيآلا هذ كسقلا ىف «عيارلا هجولا)

 هذه هيلع جتحاو ؛ ةمايقلا موي ىلاعت هللا اهقاخي ةسداس ةساحن ىريامناو « نيعلاب ىربال ىلاعت هلل

 ءىثلاب محلا صيصختو ؛ رصبلاب ىلاعت هللا كاردإ ىن صيصخت ىلع ةيآالا هذه تلد :لاقف ةيآلا

 17 هلل ىازراج رثكلا هرب تا كاردا نركب نأ كيج وفا" هفالخع هاري: ىف لاخلا .نأ لك ل

 ةمايقلا موي قلخي ىلاعت هنإ : لاقي نأ تبث كلذل حلصتال نآلا ةدوجوملا ساوحلا رئاس نأ تبث

 نك .ةيارلا_هده نم ةلفبنتسم ةعبرأ هوجو هذهف «٠ هك ردو ىلاعت هللا ةي ورب ل صحت اهب ةسسد الط“ ةساح

 . ةمايقلا ىف هللا نوري نينمؤملا نأ تايثا ىف اهيلع ليوعلا

 . ةيؤرلا قن ىف ةيآلا هذه ةلزتعملا لالدتسا ةياكح ىف ؛ 4 ة يناثلا | ةلأسملا)

 نع ةرابع رصبلاب كاردالا : اولاق مهتأ : لوآلا : نيهجو نم ةبآلا هذ نوجتحي مهنأ ملعا

 كانا دك ذاب د تاك لاقووأ كتل ]امو ىرصيب همك د كاقر ول ةلكاقأ نأ لنادي« ةيفقإلا

 :. ةنرقرلا نع ةلايعزلرضبلاب كاردالا“ نأ, ترثق ءاضقاتتم همالك ن وك

 ف راصبالا نما قاهر الل هنأ, ضققي ناضل هكردتال) ىلاعت هلوق : لوقتف اذه تبث اذإ

 صاخشالا عيمج ءانثتسا مصي : لوألا : ناهجو مومعلا اذه ةمصىلع ليلدلاو « لاو>لا نم ءىبث

 ءانثتسالاو ةينالفلا هلا 1 ىف الإو « نالف رصب الإ راصبالا هكردتال : لاقيف هنع لاوحألا عيمجو



يوهو راصالا هكردتال» ىلاعت هلوق
 ١و ةبالا«راصيألا كرد

 . ةمايقلا موب هنوري نينمؤملا نأب عطقلا بجو اذه تبث اذاو

 دعاسي ام كلذو (راصبالا هكردت ال) هلوقب حدم ىلاعت هنأ : هريرقتف «لوالا ماقملا امأإل

 . ةيؤرلا ىفن ىف مهههذم تابثإ ىف مهالدتسا اونب هيلعو « هيلع مصخلا
 هكردت ال) هلوةب حدملا لصح املا ةيؤرلا زئاج ىلاعت نكحي ملول : لوقنف اذه تبث اذاو

 حصيال موعطلاو حتاورلاو ةدارالاوةردقلاومولعلاو . هتيؤر حصتال مودعملا نأىرتالأ (راصبألا

 هكردتال) هلوق نأ تبثف « اهتيؤر حصتال ثيحب اهنوك ىف اهنم .ىثل حدم الو « اهنم ءىث ةيؤر
 نأ ىلع لدي اذهو « ةيؤرلا حي ناك ول حدملا ديفي امتإكلذ نأ تيثو ؛ حدملا ديفي (راصب الا

 اذا :ىقلا نأ هه ىلا مامو « ةيؤرلا زئاج ىلاعت هنوك ديفي (راصبالا هكردت ال) ىلاعت هلوق

 ىف ناك اذا امأ . ءىثلل مظعتو حدم هتبؤر مدع نم مزلي ال ذئنيف « هتيؤر عنتمي ثيح هسفن ىف ناك

 ةردقلا هذه تناك ه5 اردإ نعو هتيؤر نع راصب الا بجح ىلع ردق هنإ مث « ةيؤراا زئاج هسفن

 . هاذ بسح ةيؤرلا رتاج ىلاعت هنأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ تبثف . ةمظعلاو حدملا ىلع ةلاد ةلماكلا

 :نالئاقلئاقلا نأ هيلع ليلدلاو . ةمايقلا موب هنوري نينمؤملانأب مطقلا بجو اذه تبث اذاو

 لوقا امأف . هتيئر زوجت الو هنوريال لاق لئاقو . هنوري نينمؤملا نأ عم ةيؤرلا زاوحي لاق لئاق

 ناكف ةمآلا نم دحأ هب لقي مل لوق وهف نينمؤملا نم دحأ هاريال هنأ عم هتيؤر زوجت ىلاعت هنأب

 صاللاناك ىتم هنأ تبثو « هتاذىف ةيؤرلازّئاج ىلاعت هنأ لعلدت ةيآلا هذه نأ انركذامب تبث . الطاب

 ةيقرلا]لوضح لع ةنآلا هذه ةلالد انوكذأ اع تبت : هنورإ نيتسزملا نأ عطقلابجو ؛ كلذك

 . ةءآلا هذه نم فيطل لالدتسا اذهو

 راصبالا سفنوه سيل (راصبالا هكردتال) هلوق ىفراصبالاب دارملا لوقن نأ «ىناثلا هجولا)

 نأب عطقلا بجوف رصبملا وه كردملا لب . عضاوملا نم عضوم ىف ةتبلا ائيش كردي ال رصبلا ناف

 وهو) هلوق ناك كلذك ناك اذإو نورصيملا هكرديال هنأ وه (راصبالا هكردتال) هلوق نم دارملا

 رصبب ىلاعت هنأ ىلع اننوةفاوب ةرصبلا ةلزتعمو « نيرصيملا كردي وهو هنم دارملا (راصبالا كردي

 ارصبم ىلاعت هنوك ىضتقي (راصيالا كردي وهو) هلوقف نيرصيملا ةلمج نم ىلاعت وه ناكف ءايشالا

 نم لكو . هسفن ىري ىلاعت ناكو « هتاذ ىف ةيؤرلا راج كلاعت ناك كلذك سلا ناك اذإو , هسفنل

 ةلاد ةيالا هذه تراصف ةمايقلا موي هنورب نينمؤملا نإ : لاق هسفن ىف ةيؤرلا زئاج ىلاعت هنإ لاق

 لالدتسالا اذه ديزن نأ اندرأ نإو «ةمايقلا موي هنوري نينمؤملا نأ ىلعو ةيؤرلا زئاج هنأ للع

 ىللعو ءرصيملا وأ رصبلا سفن امإ هنم دارملا (راصبالا كردي وهو) ىلاعت هلوق : انلق اراصتخا



 ةيآلا راصباللا كردي وهو راصيالا هكر دتالد» ىلاعت هلوق ا

 نع و كم تيما ل و رجا

 »٠١« يخل فيطلا 19 0 كرد 0 راصيالا هكردت ال

 "املا لإ :ةراخإل( ارت لك قل وو هلاوق ةفآأ١ اوال اب: 6 كوت ٍلآا#او

 وهو : ناشلاو «ابلك تاقوأآألا لوانني وهو : لعافلا مسا وهف «ءىث لك قااخإل هلوق امأ

 انههو ؛ دالواآلا ىفن ناب ىف ةمدقم هلعجيا (ءىث لك قاخو) هلوق كانه ركذ ىلاعت هنأ قيقحتلا

 هقول هذه نأ صال اوان ل1 ذر يمالا هنأ ناب ق:ةمانتما ءاككللا ند قلاخأأ ةلؤق نككذ

 لك ىف اهيلع عرفيل : ةرم دعب ةرم اهركذي ىلاعت وهف : ةفلتخم جئاتنو ةريثك اناكحأ كيلوت ةنانعم

 . ةجنتناا نم ام قيليام عضوم

 هلإ ال) هلوقف ءادوبعم نوكي نأ قس ىدلا وهالالا ١ لوه أر ]116 4 ( ةنماثلا ةلأ باج

 انش ناف (هودبعاف) كلذ دعب هلوق ىف ةدئافلا اف ء وه الإ ةدابعلا ق>ةسال هانعم (وه الإ

 .ريركتلا مثوي

 ىأ (هودبعاف) هلوقو ء وه الإ ةدابعلا قحتسي ال ىأ (وه الإ هلإال) هلوق : باوجلاو

 . هريغ اودعتال

 قلخ رم مهتلأس نلو) لاق اي ىلاعت هللا دوجوب نيفرتعم اوناك موقلا 4 ةعساتلا ةلأسملا إل

 ىلاعت لاق اك« هناحبس هللا ىوس دحأ ىلع هللا ظفل اوةلطأ امو (هللا ناوةيل ضرأألاو تاومسلا

 هللا وه اهركذ مدقت ىتا تافصلاب فوصوملا ءىثلا ىأ (مبر هللا كلذ) لاقف (ايمس هل لعت له)

 كر نايج الا ةوجوو ةيرلا فاصأب ميلا نسحيو كبري ىذلا ىنعي (مكر) هدعب لاق مل « ىلاعت

 (اهوصختال هللا ةمعن اودعتنإو)لاق اك « اهطبض نعلقعلا زجعي ثيحرلإ ةرثكلا ىف تغلب ماسقأ

 هنأاوملعاف مركستملا لضفتملا نسحمنلا هلالا دوجو متفرع امل مك ىنعي (وه الإ هلإال) لاق م

 كرش هرم ل نا

 الو ؛هاوس قلخللقااخال هنأل هاوس هلإال :انل وقص امنأ ىنعي «ءىث لك قلاخإل لاق مك

 . دصم بسانم بئر بترتلا اذهف : وه الإ ملاعلل ربده

 «رييخلا فيطللا وهو اناكلا كردي وهو راض ةكاردت الإ ىلاعت هلوق

 : لئاسم ةيالا هذه ىف

 موي هنوري .نينمؤملاو هتيؤر زوحت ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذه انباحصأ جتحا «ىلوأآلا ةلأسملا ١)

 ىلاعت هنأ ىلع لدن ةيآلا هذه : لوقت نأ بولطملا اذه ريرقت يف : لوألا : هوجو نم ةمايقلا

 , هتيرؤر زوج



 0 ةيآلا «ءىث لك قلاخوهالإ هلإال مكبر هللا كلذ» ىلاعت هلوق

 ىلع رداقلا نع ةرابع هلالا نأ نم انباخأ ضعبهركذيام ةحصي رعشي اذهف « ةيدوبعملل ق>تسملا وه

 . عارتخالاو داحبالاو عادبالاو قاخلا

 ىلبعو ه٠( كت افصلا : قن ىلع ) ءىش ل 3 قلاخ) هلوعب ة هل زتعملا نم ريش < جتحا «ةسماخلا 3 أملا)

 ناكل ؛ ةردقلاب ارداقولعلاب املاع ىلاعت ناك ول : اولاق مهنالف 0 امأال اقول نارقلا نك

 قلاخ) هلوق مومع نآلل.لطاب لوالاو : ناث د نامدق امهنإ : لاقي نآابإ طل ملعلا كلذ

 ىلاتعت هتاذ,ينح مومعلا اذه.ىف ضصيصختلا الخد كليشالا لكل املا هنرك س7

 تابثاب لوقلاو « هاوس |مف همومع لع قت تر بجو ؛ «ةدفنل اتلاخ نوك , نأ عنتمي هنأ ةرورض

 ثودح<لوقلاوهو : ىاثلاو 5: زرد 5 مومعلا اذه ىف صيصصختلا دب زم ىضتعي ةميدقلا تافصلا

 رخآ ملع قبس ىلإ ةردقلاو ملعلاكلذ داحبإ راقتفا مزاي هنآلو « عامجالاب لطاب وهف . هتردقو هللا مع

 نآ ل 0 0 0 0 را ىلا

 ررغ نق هج 0 ماعلا نأ الإ ؛ ىلاعت هللا تاذ ىف -.امةسلكلا هلخد مومعلا اذه نأ ا

 هب كسملانم ةنسلا لهأ عنمب مل مومعلا اذه ف صيصختلا اذه لوخد ناف كلذلو .٠ صيصختلا لحم

 . ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ نأ تابثإ ىف

 ملعلاب املاع ىلاعت هنوك ىلع ةلادلا لئالدلاب مومعلا اذه صصخن انأ : هنع انباحصأ باوجو

 . مردق ىلاعت هللا مالك نأ ىلع ةلادلا لئثالدلاب و « ةردقلاب ارداق

 لاك دبعلل لصحي نأ هنم دارملا (ليكو ءىش لك ىلع وهو) ىلاعت هلوق 4( ةسداسلا ةل أسلا)

 ىلاعت هللا الإ ربدمال هنأو وه الإ هلإال هنأ دقتعي ناك نإودبعلا نأ وهو ؛ هريرقتو ديحوتلا

 . بابسألا ملاع ماعلا اذه نأ الإ

 . باترم باترا امل بابسألا الو : لوقي هللا همحر دلاولا دهازلا مامالا خيشلا تعمسو

 , ريمألا ىلع دمتعي ةراتف ؛ ةرهاظلا باساب باقلا لجرلا قلعي دقف ؛ كإذك سلا ناك اذاو

 « نازح آلا ريثكت الإدجب الو نامرحلا الإ لاني الذئتيخ « ريزولا ىلإ هتامهم ليصحت ىف عجري ةراتو

 الو هللا الإ ظفاح ال هنأ لجرلا ملعي نأ دوصقملاو (ليكو ءىث لك ىلع وهو) لاق ىلاعت قحلاو

 . هيلا الإ تامهملا نم مبم فعجري الو « هاوسام لكن ع هعمط عطقني ذئنيخ ؛ هللا الإ تامهملل حلصم
 يك قلاخ) انهه لاقو (ءىث لك قلخو) ليلقب ةيآلا هذه لبق : لاق هنأ 4 ةعباسلا ةلأسملا)

 . راركتلاك اذهو (ءىث



 ةيآلا «.ىثلك قلاخوه الإ هلإال كبر هللا ؟<لذد ىلاعت هلوف شل

 تاملكلا كلت نم انبه قتكنو ٠ ردقلاو ربجلا باتك ىف ليلدلا اذه ىف مالكلا انبنطأ ا :أ لعاو

 لدت هوجو ةيآلا هذه عم لصح هنأ الإ اماع ناك ناو , ظفللا اذه : ةلزتعملا تلاق . ةليلق تكنب

 ولف (هودبعاف ءىش لك قلاخ) لاق ىلاعت هنأ : امهدحأف . مومعلا اذهنع ةجراخ دابعلا لامعأ نأ ىلع

 امتابعأب اهولعفاف مكلامعأ تقلخ انأ.: ةيآلاريدقتراصل (ءىثلكقلاخ) هلوق تحن هاا لامعأ تلخد

 نضرعمف (ءىثلك قلاخ) هلوةركذ امتإىلاعت هنأ ::اهيناثو . دساف كلذ نأمولعمو . ىرخأ ةرممتنأ

 هب قيليال هنألل ءانثو احدم هنوك نع جرخل دابعلا لامعأ هتحت لخد ولف ٠ هسفن ىلع ءانثلاو حدملا

 دق ةيآلا هذه دعب لاق ىلاعت هنأ : املاثو . رفكلاو ةقرسلاو طاوللاو انزلاق لخي حدمتي نأ هناحبس

 لعفلابالقتسم دبعلا نوكب حيرصت اذهو ؛ اهياعف ىع نمو (هسفنلف رصبأنف 5 مكب ر نم رئاصب عءاج

 ىلاعت لل قولخع ريغ دبعلا لعف.نأ ىلع لدي: كلذو ؛ كرتل 000 ةنأ وا. كرتلازو

 اذإو « عفدلا ندا هللا هدجوأ اذإ هنأل « هيالقتسم دبعلا ناك امل ىلاعت هلل اقولخم ناكول ذإ

 كرتلاو لعفلابالقتسم دبعلا نوك ىلع ةيآلا هذه تلد اسلف . ليصحتلا هنم عنتما ىلاعت هللا هدجوي مل

 هسفنلفرصبأ نف) هلوقركذنأ تبث « ىلاعت هلل قولخم دبعلا لعف لاقي نأ عنمب كلذك هنوك نأ تبثو

 هلوق بيقع ةروكذم ةيآلا هذه نا : اهعبارو . مومعلا كلذ صيصخت بجوي (املعف ىمع ندو

 امهدحأ . لاعلل نيهلا تابثإ ىف سوجلا بهذم ةياور هنم دارملا نأ انيب دقو (نجلا ءاكرش هلل اولعجو)

 لك قلاخ وهالإ هلإال) كلذ دعب هلوقف تافآلاو مالالا لعفي رخالاو ؛ تاريخلاو تاذللا لعفي

 قااخلاوه ىلاعت هنا انلق اذإ نوكي امنإ كلذو ؛ بهذملاك لذ لاطبا ىلعالو م نوكي نأ بحب (ءىش

 (ءىث لك قلاخ) هلوق انلمح اذاف « مالآلاو ضار الاو تارشحلاو عابسلا نم ملاعلا اذه ىفام لكل

 جورخ بجوت ةعبرالا لئالدلا هذه نأ تبثف : اولاق . دابعلا لامعأ هتحت لخدي ل هجولا اذه ىلع

 (.ىثلك قلاخ) ىلاعت هلوق مومع نع دابعلا لامعأ

 نأ هريرقتو . ةيآلا هذه رهاظ ةعح ىلع دعاس دق عطاقلا ىلقعلا ليلدلا لوقت انأ : باوجلاو

 لعفلا بجوي ىعادلا عم ةردقلا عومجبو « ىلاعت هللا وه ىعادلا قلاخو ىعادلا لع فوقوم لعفلا

 عطاقلا ىلقعلا ناهربلا اذبب رهاظلا اذه دك أت اذإو  دابعلا لاعفأل الاخ ىلاعت هنوك ىصتقي كلذو

 . تاهسشلاو كاوكشلا تلاز

 ىلع ةدابعلاب سمالا بيترت ىلع: لدي (هودبعاف ءىث لك قلاخ) ىلاعت هلوق (ةعبارلا ةلأسملا إل

 ؛ ةيببسلاب رعشم ءافلا فرح فصولا ىلع حلا بيترتو بيقعتلا ءافب ءايشاألا لكل الاخ ىلاعت 0

 هلالاو ؟ قالطالا لع ًادويعمهنوكسل بجتؤملا وه ءاش'الل اقلاخ ىلاعت هنوك نوكي نأ ئضتقي اذهف



 4 ةيآلا 7 ءىث لك قلاخوهالإ هلإال مكبر هللا وكلذ» ىلاعت هلو

 نطو:ءاةاريثك قرط ديحوتلا:تابثإ ىف :ءاتيلعلل + لقت ؟نطحملا ديج والاب ةرلل كح اانا ردقلا

 داز امو فاكدحاولا عناصلا نومدقتملا لاق : لوألا : هوجو نم اهريرقتو . ةقيرطلا هذه اهتلمج

 نالف فاكدحاولا عناصلا :انلوق امأ ديحوتلاب لوقلا بجوف  "ىفاكتم هيف لوقلاف . دحاولا ىلع

 ناامأو . هل اريدمو ءىلاعلل الإ هنوك ىف فاك ت امواعملا لكب ملاعلا تارودقملا لك ىلع رداقلا هلالا

 ع ملف : هتوبث ىلع ليلدلا لدي مل دحاولا ىلع دئازلا نالف , ءىفاكتم هيف لوقلاف , دحاولا ىلع دئازلا

 ددعت اي وأ : لاحم وهو : امه ةياهنال ةملآ تابثإ امإمزليف ؛ رخآ ددعتابثإ نم ىلوأ ددع تابثإ

 نيلطاب نامسقلا ناك اذإو . لاحم اضيأ وهو « دادعالا رئاس نم ىلوأ ددعلا كلذ سيل هنأ عم نيعم

 .ديحوتلاب لوقلا الإ قبب مل

 تامولعملا لكب ملاعلاتانكمملا لك ىلع رداقلا هلالا نأ ةقيرطلا هذه ريرقت ىف (ىناثنا هجولاإل

 نم ثلا اذؤجا ومو الغاذا ناوك, نأ :امإ, ىاتلا كلذ ناكل انا احلا ان دقاق“ «ىلاعلا ريبدت ىف فاك

 تانكمملا عيمج ىلعارداق امهتمدحاو لك ناك ال هنآ ؛ لطاب لوآألاو :نوكيالوأ ملاعلا اذهثداوح

 كلذو :هرودقم ليصحت نع رخآلل اعنام لعفلا كلذل العاذ هنوك راص اهدحأ هلعفي :لعف لكف

 دجور.الو العف لعفيال ىناثلا ناكنإو . لاحم وهو . رخآلا زجعل ابيس امهنم دحاو لكن وك بجوب

 . ةيهلالل حلصيال كلذو . الطعماصقان ناكائيش

 نوكي نأو :دبال دحاولا هلالا اذه نإ : لوقت نأ ةقيرافلا هذه ريرقت ف (ثلاثلا هجولاوإ)

 ىف لوآألل اكراشم نوك:نأ امِإ قاثلا كلذ ناكل . اناث املإ انضرف لف «ةخلالا تافط/ قاالفاك

 نوكي نأو دب الف لايكاا تافص عينج ىف لوألل اكراشم ناكناف ٠ نوكي الوأ لاكلا تافص عيمج

 اذإو « ةينينثالاو ددعتلا ل صحب ل رومألا ندرمأب زايتمالا لصحي ملول ذا ءام سعأب لوآلا نعازيمتم

 نم ناكن اف:. نوكيال وأ لاك :تافص نم نوكب نأ امإ زيمملا مالا كلذفاه. رمأب نايتمالا لك

 نكي مل ناو . امهنب هيف اكرتشم لايكلا تافص عيمج نكي مل هب رايتمالا لصح هنأ عم لاكلا تافص

 كلذو ؛ لايكلا تافص نم تسيل ةفصب افوصومن وكب هب فوضوملاف , لاهكا|تافص نم زيدملا كلذ

 بحيدئازلا نر داجتلإو ماعلا ريبدت ف فاكدحاولا هلالا نأ ةئالثلا هوجولا هذبم تيثف . ناصقت

 عناملا ليلدب كسلا امأو .ديحوتلا ريرقت ىف انهه ىلاعت هللا اهركذ ىلا ىه ةقيرطا| هذهف هيفن

 : قرعلا مرتك ىف هانز اذ دع

 دابعلا لامعأل قلاخلا وه ىلاعت هنأ ىلع (ءىش لك قلاخ) هلوقبانب احصأ كسمب (ةثلاثلا ةلأسملا )

 اهلاقلاخ ىلاعت هنوك بجوف . ةيآلا هذهكحب ءىثلكق ااخ ىلاسعت هللاو « ءايشأ دابعلا لامعأ : اولاق

 )م _ رخف »+١ 



 ةيآلا «ءىش لك قلاخوه الإ هلإال بر هللا كلذو ىلاعت هلوق 22020
 هر در 221 تا را ينو لا هلع دوا 2 ١ 0 لل اجلا

 ءىث لك ىلع وهو هوديعاف ءىت ١ وه

 ككل ةؤقلا فاك راسب امدلكةلآلخلا هذه اوزكديافأا لغا اًرحتجا نار ع الاو: نلوآللا "نأ ولو

 :هنبآ انإ ده نأ الاول ئادتبنل انك اًقواذل انا ده (ىذلا هتلدملاو , هنعا ورجل

 ( ليك و ءىش لك ىلع وهو هودبعاف ءىث لكق لاخ وه الإ هلإال مكبر هللا كلذ ىلاعت هلوق

 نم لوق داسفنيبو محرلا مكحلا راتخلا رداقلا هلالا دوج و ىلع ةجحلا ماقأ امل ىلاعت هنأ معا

 لئالدلاب اهنم دحاو لكداسف نيبو هوجولا نسحأ ىلع مههاذم لصفو . هللاب كارشالا ىلإ بهذ

 لوقلا داسف ةعطاقلا لئالدلاب نيبو « تانبلاو نينبلا هلل تبثأ رم بهذم ىح مث .هب ةقئاللا

 هزنمو ءدنلاو دضلاو ريظنلاو كيرشلا نع هزنم دمص دحاو درف ملاعلا هلإ نأ تبث اذه دنعف ام

 قلاخ وه الإ هلإال معبر هللا كلذ : لاقف ةجيتتلاب حرص اذه دنعف ؛ تانبلاو نينبلاو دالوألا نع

 عمسي ىذلا وهو « دابعلا عيمج تامهمل حلصملا وه هناف ادحأ هريغ اودبعتالو هودبعاف هاوسام لك

 ناك لوصح ىلع دحأ لكل ليكولا وهو « مهتجاح ملعيو ؛ مبعوضخو مهلذ ىريو مهءاعد

 هنأ لع. كرشاا داسفراهظإو . هيزغتلاو ديحوتلا ىلإ ةوعدلا ريرقت ىف بيترتلاو مظنلا اذه ىف لمأت

 مال وا هنم حلصأ الو حضوأ قيرطال

 تافصلا نم مدقتامب فوصوملاىلإ ةراشإ «5لذ» فاشكلا بحاصلاق «ىلوألا ةلأسملا)

 عماجلا كلذ ىأ (ءىث لك قلاخ وه الإ هلإال مكبر هللا) ىهو « ةفدارتم رابخا هدعبامو ادتبم وهو

 « هودبعاف ةدابعلاب قيقحلا وه ناك تافصلا هذه هل تلصح نم نأ ىنعم ىلع؛هودبعاف تافصلا هذه

 از ل اعف الر

 قلاخ ىلإ قاخلا راقتفا ةريثكلا لئالدلاب ةروسلا هذه ىف نيب ىلاعت هنأ معا (ةيناثلا ةلأسملا)

 دادضالاو «ءاكرشلا قن ىلع لدي الصفنم اليلد ركذب ملو «ربدمو ؛ عديمو ؛ ثدحمو ؛ دجومو

 اذهف , اكيرش هلل تيثأ نم لوق لقن نأب عئاصلا دوجو ىلع ةلادلا لئالدلا عبتا هنأ مث «دادنالاو

 ديحوتلاب ىنأ كلذ دعب ىلاعت هنإ مث , هلطبأ مث . نجلا نم كيرشتلاب مزجلا بجوأ نوكي ردقلا
 لاؤسلا هجوتي اذه دنعو (هودبعاف ءىث لكقلاخ وه الإ هلإال مكبر هللا ىلذ) لاق ثيح ضحما

 اذبف . اكيرش هلل تبثأ نم ليلد فييزتو « قلاخلا دوجو ىلع ليلدلا ةماقا مدقتام لصاح نا وهو



 اى ةيالا «دلو هل نوكي ىنأ ضراألاو تاومسلا عيدب» ىلاعت هلوق

 ,ىذلا مسجلا قبح ىف ثبتت ابن لاوتجالا اءذهاو 8 حاصلا كلم ىطاب ىف طركلا كلذ نار1
 ىلع كلذ لكو «ةذللاو ةوبشلاو ةناهلاو دحلاو نوكشلاو ةكرحلاو قارتفالاو عامتجالا هيلع حصي

 . ةبحاص هل نكت ملو دلو هل نوكيىنأ هلوق نه دارملا وه اذهو . لاحم ملاعلا قلاخ

 ىلع ًارداق نوكيال نم قح ىف حصي امنإ قيرطلا اذهب دلولا ليصحت نأ (ىاثلا هج ولاول

 ىلإ لدع ةدخاو, ةعقد هنيوكن نع اريو ادلولا ذارأ الق ةدحاو ةعفد نيوكنلاو ةاحالاواقلخلا

 ثادحإدارأ اذاف « تاثدحلا لك ىلع ارداق تانكمملال كل الاخ ناك نم امأ . داتعملا قي رطلاب ةليصحت

 قيرطب صخت ثادحا هنم عنتما « هتعنو هتفص انركذ ىذلا اذه ناكنمو . نوكيف نك هل لاق ءىث

 مات لكاؤلخ و )هلو قدا هاا دهر مد الؤلا

 اميدقنوكي نأ زئاجال ءاثدحوأ امبدق نوكي نأ امإ دلولا اذه نأ وهو (كلاثلا هجولاوإل

 هازيَغ نع اينغ ناك هتاذا دؤجولا باو ناك اهو "هاذا: دوجاولا كازو امن زك ميدقلا نآل

 تامولعملا عيمج ملاعىلاعت هنإ ل وقنف « اداح هنوكب جول ادلو ناكول هنأ ق بف.هريغل ادلو هنوك عنتماف

 الف لوألا ناك ناف . كلذك مالا سيل هنأ معي اأن ذل ةلاولا رس ىف الن ملعب نأ اماف

 نبق ةلضاح ناك ادلؤلا !ذهتذاج 1: لإ عادلا الإ طف انل ولا لذته ىاخ كاع اهانأ لكرع

 نوكبجوب اذهو . كلذ لبق دلولا لوصح بجو هليق الضاح هداحبا ىلإ ىعادلا ناكىّتمو « كلذ

 دلولا ليصحت ىف هل سيل هنأب لاع ىلاعت هنأ تبث دقف ىاثلا ناك ناو « لاحت وهو ايلزأ دلولا كلذ

 تقو.ى ةنبلا هثدحن ال نأ بجو كلذك مالا ناكاذاؤ « ةيئلالا ىف ةبنترض دايدزا الو لاح لاك

 نلولا لاق نأ رهو رح ةجاو فو ( ميلع ءىث لكب وهو) هلوق نم دارملا وه اذهو « تاقوألا نم

 تح ولف ؛ اهتاذل ةبولطم ةذللاو « ةذللا بجو ةوهشلا ءاضقو « ةوهشلا ءاضقب ثدحت ام:ا داتعملا

 كلت ليصحتب هللا لعوالإ تقو ال هنإ لاقي نأ بجو « اهتاذإ ةيولطم اهنا عم ىلاعت هللا ىلع ةذللا

 نأ“ تَحو' تاماولعملا لكب املاغ ناك اننل' ىلاغت هناللا تقولا كلذ لبق "ابليصع لإ لعد ذللا

 نوك مزاف ؛ لزآلا ىف ةذللا كلت ل صحب نأبجو . كلذك سالناكاذاو ؛ امولعم ىنعملا اذه نوكي

 عنمي ايلزأ ىلاعت هنوك عم تامواعملا لكب املاع ىلاعت هنوك نأ تبثف لاحم هنأ انيب دقو ء ايلزأ دلولا

 تايثانكم الهنأ انركذ امب تيثف (مياع ءىثلكب وهو) هلوقنم داره اوه اذهو « هيلعدلولا ةغصنم

 ثلاث لامتحا ىلع ءانب ىلاعت هلل داولا تابتإ اماف ؛ نيمولعملا نيلامتحالا نيذه ىلع ءانب ىلاعت هلل دلولا

 كلذ ىلع ءانب ةدالولا تابثاب لوقلا ناكف « لقعأا دنع موهفم الو روصتم ريغ هنآل ؛ لطاب كلذف

 ةيآلا هذهّم دوصَقْلا 'وهادهفأء'لظابفنأو ةلابثلا ضحى اضاوخ 'روضتم ريغا وق ىذلا لأتحالا



 « لع ءىث لكب وهو

 ىلع لئالدلا ةماقإ ف عرش . نيكر ثملا نم اءندلا لهأ فئاوط لوق داسف نيب امل ىلاعت هنأ معا

 (ضرآلاو ةترارتسلا عييدب) لاقف دلولا هل تش نم كوق داسف

 انبه ريشن انأ الإ ةرقبلا ةروس ىف مدقت دق (ضراألاو تاومسلا عيدب) هلوق ريسفت نأ ملعاو

 قبسريغ سم ءىثلا نيوكت نع ةرابع عادبالا : لوقنف . ةبآلا هذه نم لصآلا دوصقملا وه ام ىلإ

 هيف عدبأ هنا : لاقي ءاهيف هريغ هقبسي ل ةقيرطب نونفلا نم نف ىف ىأن مناف كلذاو ٠ لاثم

 لإ فظن لاق لأ رع س12 ؟ ع نأ قزاطمتلا لس ىلاعت هللا نأ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 بالا قيس ريغ نم دوجولا ىلإ هجرخأ ىلاعت هللا نآل . دوجولا ىف لخدو ثدحامبإ هنأ

 هلا لاا اذا هوكي اراك نأ امإ مكنإ لاقي نأ ةيآلا نم دوصقملا : لوةنف اذه تفرع اذإ

 وه 15 ىلاعت هللا دلو هنوكب اوديرت نأ امإو . دلاوو ةفطن مدقت ريغ نم عادبالا ليبس ىلع هثدحأ

 100 لا كلر يوكل اردير نأ امإر : هبال أدل ر نايا نوت نم دروعملا فرلأملا

 نيموهفملا 3

 ماعلا اذه لثم ىف ثداوملا ثدح ناكناو ىلاعت هنا كلذو ؛ لطابف : لوألا لاهتحالا ام

 لفساألا ملاعلا نأ نوبلسي ىراصنلا نأ الا ةصوصخع طياسوو ةمولعم بابسأ ىلع ءانب لفسألا

 طاش ١ صرالا , تارا ىلخ لادن فارتعالامبمزل . كلذك مالا ناك اذإ و ؛ ثدح

 مزل ولف اعاد ضرالاو تاومسلل هثادحإ نوكي نأ بجو . كلذكم آلا ناكاذاو « ةدمالو ةدام

 تاومسلل اعدبم هنوك نم مزل هل ادلاو هنوك مالسلا هيلع ىسيع ثادحال اعدبم هنوك درج نم

 ىسيعل اعدبم هنوك درجم نأ تبثف ؛ قافتالاب لطاب كلذ نأ مولعمو . امل ادلاو هنوك ضرألاو

 انكر (ضرالاو تاومشلا عيدب ) هلوق ىم دارملا وه اذهف ؛هل ادلاو هن وك ىضتقيال مالسلا هيلع

 سيل ضرالاو تاومسلا ىفام ثودح نال امهيف ام ركذي ملو طقف 00 تاارمشلا ا ركذ

 دوصقملا ناكف : عادبالا ليبس ىلع ناكد قف ضراألاو تاومسلا تاذ ثودحامأ , عادبالا ليبس ىلع

 لاطبإ اذبف «ضراللاو ,تاومسلا فام نكذن ال...نضرالاو تاّومسلا كذب الصاح مازلالا نم

 0 هجولا

 نم فورعملا داتعملا مآلا وه ةدالولا نم موقلا دام نوكي نأ وهو : ىناثلا لامتحالا امأو

 هوجو هيلع لديو لطاب اضيأ اذبف « تاناويحلا ىف ةدالولا

 هنع لصفنيو ؛ ةوهشو ةبحاص هل تناك نمي الإ حصت ال ةدالولا كلت نأ «لوألا هجولا



 ١ / . ةيآلاودلو هل نوكي الطراد تاومسلا عيدب >ىلاعت هلوق

 ككل ظل را دس 6 ساس متجر ناس 7

 َقلَحَو ةَبحاَص٠ 05- لَو دلو هل نوكب فأ ضرألاو تاومسلا عبد

 مى - ها سارت نر ها ير

 ١١< يلع ءىش لكب وهو ءىث
 د -

 نم قح ىف لقعي امنإ اذهو . هئانف دعب هماقم موقي نأ هيلا جاتحي دلولا نأ 4( ةيناثلا ةجحلا)

 مم ف كولا 0 < نيش عركلمأ «ىد

 لقعي اميإ كلذو., دلاولا,ءازجلأ قم ءدج نع ان ردك ةنركت نعشم كلولا نا 4«ةثلاثلا ةجحلا)

 بجاولا درفلا دحاولا قح ىف كلذو « هنع هئازجأ ضعب لاصفنا ىكمي و ايكسم نوكي نم ق> ىف
 اوقرخو) هلوقناكف دلو هلل وهي نا لاحتسا هتقيقحام هلالا نا ٍلعنمنا مالكلا لصاخل ؛ لاحم هتاذل

 ةقيقدلا هذه ىلإ ةراشإ (ملع ريغب تانبو نينب هل
 لاق . ءارلا ةفيفخ (اوقرخ) نوقابلاو . ءارلا ةددشم (اوقرخو) عفان أرق («ىناشلا ثحبلا)

 . ريثكتلاو ةعلاسلل ديدشتلاو رثك 1 األ 2 فيفختلا راشخالا : ىدحاولا

 اوقرتخاو اوقرخو :لاق . اورتفاو اولعتفا (اوةرخ) ىنعم : ءارفلا لاق 4 ثلاثلا ثحبلاإل

 كتخاص ىحو ةقلخو تدكلا قرح“ لاق . كلل[ لاهو . دحر |ورفأو ءاوهتحا و رفا

 اذإ :لجتلا ناك 1115 كنان هقيوعا هك : لامف ةملكلا هذه نع نسملا لكم هنأ : فانتا

 نم نوكي نأزويو : لاق مث . للعأ هللاو ؛ اهترخ دق مهضعب هل لوقي موقلا ىدان ىف ةيذك بذك

 ."تانن و نين هل | وقس يأ. ةفش اذإ اك لأ د

 لك نع هلل هيزنت هناحبس هلوةف (نوفصي امع ىلاعتو هناحبسل لاقف ةيآلا متخ ىلاعت هنإ م

 هيزنت انهه دوصقملا نآل «ناكملا ىف ولعلا ديفيال هنأ كش الف (ىلاعتو) هلوق امأو . هب قيلي الام
 انهه دارملا نأ تبثف . ىنعملا اذه ديفيال ناكملا ىف ولعلاو « ةدسافلا لاوقألا هذه نع ىلاعت هللا

 ءدساف لوقو . لطاب داقتعالك نع للاعتلا

 قرف «ىلاعتود» هلوق نيبو «هناحبس» هلوق نيب قسبال ريدقتلا اذه ىلعف : اولاق ناف

 ههزنيو هحبسي لئاقلا اذه نأ هناحبس هلوقب دارملا ناف ء رهاظ قرف امهنيب قبب لب :انلق

 هحبس ءاوس تافصلا هذه نع اسدقتم الاعتم هتاذ ىف هنوك (ىلاعتو) هلوقب دارملاو هب قيلي ال امع

 ىتلا ةيتاذلا هتفص ىلإ عجرب ىلاعتلاو ؛نيحبسملا لاوقأ ىلإ عمجري حيبستلاف , هحبسي مل وأ حبسم

 هاراخا ال ةاذا هنن

 ءىث لك قلخو ةبحاص هل نكت ملو دلو هل نوكي ىنأ ضراألاو تاومسلا عيدبرإل ىلاعت هلوق



 ةيالا «ملع ريغب تانبو نينب هل اوقرخو» ىلاعت هلوق ١

 : نيلوق ىلع ؟ دوءي اذام ىلإ (مهقلخ) هلوق ىف ريمضلا نأ ىف اوفلتخا (لواآلا ثحبلا)

 موقلا ءالؤه نإ مث , هللا ءاكرش نجلا اولاق مهنا ىنعملاو (نجلا)ىلإ دئاع هنإ (لواآلا لولا

 ابمظعتساو هسفن ةكلمب ىف ركفت ىلاعت هنإ :لوقي نم سوجلا ىف نإ مث ؛ ثدحت نمرهإ نأب اوفرتعا

 هسفن ةردق ىف كش لوقي نم مهنمو « بجعلا كلذ نع ناطيسشلا دلوتف « بجعلا نم عون لصف

 ءل لن لافتا هن هدا" نإجرد فخ نموه: نأب نارقرتعم» كالي فز ن1 ناطينفلا كش لما كاوق

 كي رش هلعج عنتما ىلاعت هلل قولخناطيسشلا اذهنأ كيث قمار ل !ءا كلل ةراشإ(مهقلخو) ىلاعت

 ىوقلل اكيرش صقانلا فيعضلا لعجو ؛ قولخلا نم لكك أو ىوقأ قلاخلا نآل ءملاعلا ريبدت ىف هلل

 :ليوقعلا قيلاحت لماكلا

 نيبو ىلاعت هللا نيب ةكرشلا اوتيثأ نيذلا مهو . نيلعاجلا ىلإ دئاع ريمضلا نأ «ىناثلا لوقلاوإ)

 ظفللا كلذ راص هان ركذام ىلع هانلمح اذإ انأ : امهدحأ : نيهجول فيعض ىدنع لوقا اذهو « نجلا

 ةدئاف هنم رهظي مل هجولا اذهىلع هانلمح اذإو ؛ بهذملا كلذ لاطب أف الماك امات ًاعطاق اليلد دحاولا

 ره هازل هالك افا تارك ادملا:تارقألو*«بلجاو طااروكةملا بزعأ الإ :يدضلا درع نأ: اه يناثأو

 ديلا تاو ملكلا ناركك نأ كيضورا دلل

 : ىنعي . كفالل مهقالتخا ىأ (مبقلخو) ءىرق : فاشكلا بحاص لاق 4 ىاثلا ثحبلا)

 (امب انرمأ هللاو) محلوق ىف هللا ىلإ مهحنابذ اوبسن ثيح مهقلخ هللا واعجو

 : ثحابم هيفو «ملع ريغب تانبونينب هل اوقرخورإل لاق مح
 دعب مث . ىلاعت هلل اكيرش سيلبإ اوتبثأ مهنأ موق نع ىكح ىلاعت هنإ لوقأ ؛«لواآلا ثحبلاإل

 موقو ىراصنلا مهف نينبلا اوتبثأ نيذلا امأ . تانبونينب هلل اوتبثأ مهنأ نيرخآ ماوقأ نع كح كلذ

 (ملع ريغب) هلوقو هللا تانب ةككئالملا نووي نيذلا برعلا مهف تانبلا اردنا ندلا اأو درا لك

 : هوجو هفو لولا اذه داسف ىف عط املا ليلدلا وهام ىلع هينتلاك

 بجاو نوكي نأ امإ هدلوف : هتاذإ دوجولا بجاو نوكي نأ بحي هلالا نأ (ىلو آلا ةجحلا))

 قاف ذل كاذب كاع هللطلب دافيء ناك ةئاذل ذيول, لاو :ناكك نافا“ نوكيأل وأ هتاذإ:ذٌؤجؤلا

 ةجاحلاو ةيعرفلاب رعشم دلولا نال هتبلا هل دلاو نكي ١ كزذك ناك نمو ؛ رخالاب هدوجو ىف هل

 ل 1 را داب ةقارقو تارك هشيفس انا دوغولا ل كع كولا كلذ ناكأ نإءاهأو

 هل تبثي نأ هنم عنتما ؛ وهام هلالا نأ فرع نم نأ تبتف: هل ادلوال هل ادبع نوكيف كلذك ناك
 . نيبلازو تانبلا



 الو ةيآلا نمبقلخو نجلا ءاكرش هلل اولعجو»ىلاعت هلوق

 نأ نم هانركذام : لوألاف : هجوأ ةثالث ىلع ةكرشلا هذه ريسفت ىف اوفاتخا مةثلاثلا ةلأسملا)»

 . رشلا لعاف ىناثلاو ريخلا لعاف امهدحأ نيهلإ ملاعلل تبثي نم لوق ةياكح هنم دارملا

 نم دارملا نولوقي ءالؤهو هللا تانب ةكئالملا نولوقي اوناك رافكتلا نأ «ىناثلا لوقلاول

 «راتتسالا نم قتشم نجلا ظفل نآل ؛ مهلع مسالا اذه قالطإ نسح ايار كيال كلل

 ةكئالملا مفوقنم مزلي فيك هنأنيم نأ ل ئاقلااذهللع بحي ناكو : نيعالا نعنورتتسم ةكئالملاو

 نإ : لاقي هلعلو « ىنعملا اذهللع ةيآلا ظفل قايطنا متي ىتح هلل ءاكرش 2كئالملا لعجي موق ؟ هللا تاني

 . كرشلا لصحي ذئنيحو ملاعلااذهلاوح ال ةربدم ىهف هللا تانب اهنأعم ةكئالملا نولوقياوناكءالؤه

 رافكلا اوعد نجلا نأ : دارملا نأ نيرسفملا نم ةفئاطو نسحلا لوق وهو (ثلاثلا لوةلاوإل

 اذهنم اوراصف : مثوعاطأو لوقلا اذهنجلا نم اولبقف « كرشلاب لوقلا ىلإو « مانصاألا ةدابع ىلإ

 قازريخ“الا.نالؤقلاو لو الالوقلاوه.قملا ؟لوقأاو 1 لاعتاهتن ءاكرش نيا نك : ةراناق هجر

 :!هوجو نمالطاب اذهفاءاشا تاتي ةكتالملا ةبزعلا لوب كرشلا اذه قيشفت امآ أ انضك نافع

 ريغب تانبو نينب هل اوقرخو) هلوقب ىلاعت هللا هاكح دق بهذملا اذه نأ (لوألا هجولاإ)

 اولعجو) هلوق انرسف ولف « هللا تانب ةكئالملا لوقي نم لوق الإ سيل هلل تانبلاتابثاب لوقلاف (ملع

 "وع الدن]و يق رع نما دخل ألا عضوملا ىف راركتلا هنم مزلي ىنعملا اذهب (نجلا ءاكرش هلل

 دلولا ,تايثإو « هللا تانب ةكتالملا : اولاق برعلا نأ ريسفتلا اذه:لاظيإ «ىاثلا هجولا إل

 ل) هلوق ىف امهنيب زيه ىلاعت هنأ نيرمألا نيب قرفلا ىلع ليلدلاو : ريغ هل كيرشلا تابثإو « ريغ هلل

 .اثبع ةروسلاهذهىف ليصفتاا اذه ناكل رخآل نيعامهدحأ ناكولو (دحأ ًاوفك هلنكي ملو داوي /ودلي

 رييدت ىف ملاعلا هلال كيرش تابثاب نو-رصي نمرهأو نادزيب نيلئاقلا نأ (ثلاثلا هجولا إل

 ريغنم هزاجب ىلإ هتقيقح نع ظفلل فرص تانبلا تابثإ ىلع هلمحو هنع ظفللا فرصف .ىلاعلا اذه

 .زوحيال هنأو ةرورض

 نجلا لوق اولبق رافكتلا نأ : ةكرشلا هذهنم دارملا لوقي نم لوقوهو 4« ىاثلا لوقلا امأوإل

 اكيرش هنوكب هتيمست زوحيالك رشلاب لولا ىلإ ىعادلا نآل دعبلا ةياغ ىف اذهف , مانصأ الا ةدابع ىف

 عوقو مزا ىنعملا اذهىلع ةيآلا هذه انلمح ولف اضيأو : هزاجم بسحب الو ظفللا ةقيقح بسحال هلل

 ليبس ىلع قبس دق بك اوكلا ةدبع لعو مانصاللا ةدبع ىلع درلا نآل , ةدئاف ريغ نم ريركتلا

 , هانيوقو هانرصن يذلا لوقلا وه قحلا نأ رهظو « نيلوقلا نذه طوقس تبثف « ءاصقتسالا

 : ناثحب هيفف ( مهقلخو )ل ىلاعت هلوق اك



 ةيآلا «مهقلخو نجلا ءاكرش هلل اولعجو» ىلاعُت هأوق ١

 . ثدحم وه لب ميدقب س ل نكد نأ نوفرثعم

 ال ديد كاقتلو هناكش هتلاثلا كلاذات نر دج قم قلاح هلف .ثدح زك نأ": لوقف اذه عت اذإ

 رورعشلا عيمب الصأ سيلبأ ناك امو ؛ ىلاعت هللا وه سيلبا قلاخ نأب عطقلا مهمؤلي سوجلا
 هلإ نأ اوملس دق ذئيخل « ىلاعت هللا وه هقلاخ نأ اوملس سوجلاو  حتابقلاو دسافملاو تافالاو

 اولوقي نأ مهيلع عنتما كلذك ناكاذإو : دسافملاو حئابةلاورورشلا لصأ وه امل قلاخلا وه ملاعلا

 تين قيرظلا اذم نال رورشلل العاف نوكي ىناثلاو ٠ تاريخلل العاف امهدحأ نوكي نيهلإ نم دبال

 هنأ ىلإ ةراشا (مبقلخو) ىلاعت هلوقف مظعالا رشلا وه ىذلا اذمل قلاخلا هنيعب وه ريخلا هلإ نأ

 هلإ نوكي اوفرتعا دقف ممل اقلاخ ناك اذإو « سوجما بهذم ىلع نيطايشلا ءالؤهل قلاخلا وه ىلاعت

 رورشلاو « هلإ نم تاريخلل دبال : موق طقس كلذب اوفرتعا اذإو ءرورشلا مظعأل العاف ريخلا

 . رخأ هلإ نم

 كانك ىو تاتكشلا لذه فلان ب ام (مهقلخو) هلوق نم ةجحلا طابنتسا ىف ىف املا هجولاورإ

 ىوسام نأ جتني ءثدحموبف 0 نك لكو هتاذإ نكم دحارولا ىوسام نأ نيدلا لوصأ ف ندرالا

 . ثودحلاب نيفوصوم نونوكي هدونج عيمج و سيب نأب عطقلا مزايف ؛ ثدح وهف قحلادحآلادحاولا

 دوصقملا ريرقت اذهف « هانررقام ىلع روكذملا مازلالا دوعي ذئنيحو « مدعلا دعب دوجولا لوصحو

 . قيفوتلا هللابو ةيآلا هذه نم لصالا

 . هلل ءاكرش نجلا اولعجو : هانعم (نجلا ءاكرش هلل اواعجو) ىلاعت هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ؟ ميدقتلا ىف ةدئافلا اف : لبق ناف

 ماظعتسا مدقتلا اذه ىف ةدئافلاف . ىنعأ هنأشب م ىذلا مهألا نو.دقي مهنإ : هيوبيس لاق :انلق

 هللا مسا ميدقت ىفببسلا وه اذهف.كلذ ريغ ىأاسنإ راا ل را اكل نكد 2 كاد هاد نأ

 :اءاكرشلا لع

 هنأ روهشملاف بصنلا هجو امأ . رجلاو عفرلاو بصنلاب (نجلا) ءىرق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 : لبق ولف «لدمملا ماقم موقيام لدبلا نآل فيعض اذه : نيققحلا ضعب لاق (ءاكرش) هلوق نم لدب

 وهف مفرلاب ءاقرقلا هجو امأو . نايب فطع هلعج ىلوألا لب اموهفه امالكن كي مل نجلا هلل اولعجو

 سناألاو نجلا هب داري نأ حصل هيلع راصتقالا عقوول مالكلا اذهف (ءاكرش هلل اولعجو) ليق اسم هنأ

 ةفاضالا للعفرجلابةءارقلا هجوامأو . نجلا : ليقف ؟ ءاكرشلا كل وأ نمو ليق هناكف نولاو رجحلاو

 3 نييتلل ىه كلا



 اكربلا ةيآلا «مهقلخو نجلا ءاكرش هلل اولعجو» ىلاعت هلوق

 ءالؤه بهذم ةياكح ةيآلا هذه . .رم ةوصقملاو ؛ رشلا لعاف ىتاثلاو . ريخلا لعاف امهدحأ

 لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىورف . دئاوفلا نم اهفام ىلع هيبنتلاو ةيآلا مظن ريرقت اذهف

 ىلاعتهللاف ناوخأ سيلبإ وهلا نإ اولاق نيذلا ةقدانزلا ىف تلزن (نجلا ءاكرش هلل اواعجو) ىلاعت هلوق

 . رورشلاو براقعلاو تايحلاو عابسلا قلاخ سيلبإو ؛ تاريخلاو ماعناآلاوباودلاو سانلا قااخ

 نآل كلذو ةيآلا هذهف ةروكذملا هوجولا نسحأ سابع نبا هركذ ىذلا لوقلا اذه نأ لعاو

 سايعنبا لاق « ةمدقتملا تايآلا ىف هركذ قبس امل ةرباغم ةدّئاف ديزم ةيآلا هذهل صحت هجولا اذهب

 نجلا نم هنوكب فصو امنإو (ًابسن ةنجلا نيبو هنيب اولعجو) ىلاعت هلوق هجولا اذه ىوقيىذلاو
 ةزتتسم اب اك تان ناوزعلاب نوازل نونا لاو هنزل 1و واتش لذ قد 1 ل نا

 نبا لاق انو نالوا بهالم ع1 او! الع قولا للا قاطعا زن اوان "نبع نال

 هنأ تشدارز معز ىذلا باتكلا نآل , ةقدانزلاب نوبقلي سوجلا نآل , ةقدانزلا لوق اذه سابع

 عمج 2 قس لش تار ىدنز ىمس هيلا بوسنملاو دنزلاب ىمسم هللأ دنع نم هيلع لزن

 . ةقدانز ليقف

 نم هيفام عيمجو نادزي نم وهف تاريخلا نم ملاعلا اذه ىفام لك : اولاق سوجملا نأ معاو

 مهنم نورثك "لاذ اًوفلتخلا 2 ٠ اتعرتش "ىف شيلباب ىمتتملا وهو , + نم رهأ : خارق وفا [رورقلا

 , ىلزأ ميدق هنإ : اولاق مهند نولقألاو , ةبيجي لاوقأ هثودح ةيفيك ىف مهلو ؛ ثدح نمرهأ نأ ىلع

 ىلاعت هللا نم ملاعلا اذه تاريفن ملاعلا اذه رييدت ىف هلل كيرش هنأ ىلع اوقفتا دقف نيلوةلا لعو

 . امهنع هللا ىضر سابعن,اهلاقام حرش اذبف سيلبإ نم هرورشو

 مهنع هللا كح فيكف ؛ سيلبإوهو ادحاو اكيرش هلل اوتبثأ موقلا :ريدقتلا اذه ىلعف : ليق ناف

 ؟ ءاكرش هللا وتب أمهنأ

 مييف ةكئالملاو نيطايشلا مث سيلبإ ركسعو « ةكئالملا مث هللا ركسع نولوقي مهنأ : باوجلاو

 .تاعاطلاو تاريخلاب ةيرشبلا حاورآلا كلت نومهلي مو ةسدقم ةرهاط حاورأ مو « ةميظع ةرثك

 هركسعوعم هللاو ؛ ةيرشبلا حاورالاىلإ ةثيبحلا سواسولا قات ىهو ةميظع ةرثك مهف ًاضيأنيطايشلاو

 اوتبث أ مهنأ مهنعىلاعت هللا ىح ببسلا اذهلف . نيطابشلا نم هركسع عم سيلبإ نوبراحب ةكئالملا نم

 . لوقلا اذه ليدصفت اذهف نجلا نم ءاكرش هلل

 لشسلنا كود داس اناا عطاقلا ليلذلا لإ ةزاغإ (مهقلخو) هلوق : لوقف اذه تفرع اذإ

 مهنم نيرثك الا َْن أ را نع السنا. لولا 125 نم هريرةتو « هكلم ف لاك هل

 )م رخف - ٠هد



 ةيآلا «مهقلخو ىلا ءاكرش هلل اولعجو »ىلاعت هلوق ١15

 2 6 80 ايس تح كفر كوخ ل نور تا رم

 0 ءاكرش هلل اولعجَو

 < تا

 0 ّك وصي انف ىلاعتو

 هلوق ىف هريرقت مدقت اك مهريغ نود هب اوعفتنا نيذلا مهنأ ركحذلاب نينمؤملا صيصخت هجو
 (نيقتبلل ىده)

 ةرهاظ راتخما رداقلا هلالا تايثإ ىلع ليلدلا اذه ةلالد نأ هنم دارلا لي : لوقي نأ لئاقلو

 هذه لثم دوجو عم ةلأسملا هذه ىف قاخلا نيب فالتخالا عقو ل : لاق الئاق ن اكف « ةيلج ةيوق

 دبعأل هللا ردق اذا الإ عفنت الو ديفت ال ليلدلا ةوق نأب هنع بيجأف ؟ ةيوقلا ةرهاظلا ةيلجلا ةلالدلا

 هقح ىف هللا ءاضق قبس نمل ةلالد اهروهظو امتوق ىلع ةلالدلا هذه : ليق هناكف 1 0 ٠

 نمدوصقملا ناكف ء الصأ ةتبلا ةلالدلا هذبب عفتني مل رفكلاب هل هللا ءاضق قبس نم امأف ؛ نامبالاب

 « لعأ هللاو . هانركذام ىلع هيبنتلا صيصختلا اذه

 هناحبس مع ريغب تانبو نينب هل اوقرخو مهقلخو نجلا ءاكرش هلل اواعجو) ىلاعت هلوق

 «نوفصيامع ىلاعتو

 9 ةيآلا َّق

 ملاعلاو لفساألا ملاعلا لئالد نم ةسنخا نيهاربلا هذهركذ امل ىلاعت هنأ لعا (ىلو ألا ةلأ ىلا

 ؛ءاكرش هلل تبثأ نم سانلانم نأ كلذ دعب ركذ . ةمحرلاو ةردقلا لاكو : ةيهلالا توبث ىلع ىلعأللا

 اوتبثأن يذلا نآل كلذو هركذ مدقتامريغ انهه روكذملا نأ الإ اهركذ مدقتدق ةلأسملا هذهنأ ملعاو

 ” نفك وطور قرف هلل كلي رذلا|

 نوفرتعم مهنكلو ' ةيدوبعلاىف هلل ءاكرش مانصاألا نولوقي مهف مانصاألاة دبع «ىلوآلاةفئاطلاف ل

 . نيوكنلاو داحيالاو قاخلا ىلع امل ةردقال مانصألا هذه نأب
 ءالؤهو « بك اوكلا وهملاعلا اذه ريدم «نولوقي نيذلا نيك رشملا نم «ة يناثلا ةفئاطلاو ١

 اهتاوذل دوجولا ةنكسمم اهنأ : لوقي نم مهنمو « امتاذل دوجولا ةبجاو امنإ : لوقي نم مهنم ناقيرف

 نيذلا مث ءالؤهو اهيلا لفسألا ملاعلا اذه ريبدت ضوف هناحبس هنأالإ : ىلاعت هتلاوه اهقلاخو « ةثدحم

 اذه حرششو (نيلفالا بحأال) هلوقب مهرظان ملسو هيلع هللا لص ليلخلا نأ مهنع هللا يح
 . ىضم دق ليلدلا

 : ناهلإ نيضرألا و تاومسلانم هيفاميملاعلااذه ةلمجا ولاقنيذلا نيكر شملان م (هئلاثلا ةفئاطلاو ال



 ١١ ةيآلا «هعني و رمتأ اذإ هرمثىلإ اورظنا» ىلاعت هلو

 : ثحابم هيفو (هعنيو رمثأ اذا هرمي ىلإ اورظنا ال ىلاعت لاق مث

 ع عر ورم و أرقو 5 مملاو ءاثلا ماطإ (هرم) تاكلاز ةزم أرق «لروالا ثحبلا )

 ::ناهجو اهلفذ,# قانككلاو ةزخح ةءارقلاف] ميملاو ءاثلا حتفب نوقابلاو ميملا نايك يذلا

 ىلاعت لاق . بشخو ةبشخ : اولاق كرمت ىلع رم عجن وكي نأ نيبآلا وهو « لوألا هجولارإ
 : رعاشلا لاق : ؟أ نولوةيف نوففخي م . أو ةكأ كلذكو (ةدنسم بشخ بق

 رفاودلل ًادج أمف مالا ىر

 عملا عمج رمث نوكيف رم ىلع ارامت عمج مث: رام ىلع ةرم عمج نوكي نأ (ىاثلا هجولاوإل

 ايدو نيفارل هلا ةرامأو لسور لجا# مل ودك رك زك تفضح نأ اههج وفا وربع ىأ تنال قاف

 ش .زرخو ةزرخو ء رو ةرجتو « رقبو ةرقب لثم  ةرمب عمج نما نأ

 ىف متتفلاب , عني عني لاقي : ةديبع وبأ لاق . جضنلا عسنيلا :ىدحاولا لاق «ىناثلا ثحبلاو)

 اعاني عنوتو عنيت ىهف تعنيأو « رسكلاب ةرقلا تعني : ثيللالاقو . لبقتسملا ىف رسكلاو ىضاملا

 (هعنيو) ”ىرقو : فاشكلا بحاص لاق . عنومو عناي تعنلاو « ءايلا مضي اعنيو ؛ ءايلا متفب اعدو

 (هعنايو) نصيح نبا أرقو ؛ ايلا مضب

 . امثودح لوأ ىف رثلا لاح ىفرظنلاب رمأ (رمتأ اذا هرمث ىلإ اورظنا) هلوق (ثلاثلا ثحبلاو إل

 ىتلا ةجحلاو لالدتسالاعضوم وه اذهو  املاكو اهم امت دنع اهطاح ىف رظنلاب رمأ (هعنيو) هلوقو

 تافص ىلع اهثودح لوأىف دلوتت راهزآلا وراها هذه نآل كلذ . ةيالا هذه نم دوصقملا مام ىه

 لاوحألل ةداضم كارحأ لإ لمت لب / كوالا امتالاح ىلع قال احلاكو اهماد دنع 5 ةصوصخ

 كناكو .ةةرهلا قولي ىأ دازشلا نواب ةنواط ريضفاد رضا ءنآؤل فوط اتناك ل401 داكلا

 4 ةعيبطلا بسك ةدراب رمآلا كو ف تناك اكعرو 0 ةوالخلاب ةفوصوم ريصتف ةضوخلاب ةفوصوم

 ©« بلس نم هل لد ال تاريغتلاو تاالديعلا هذه لوصخل َ ةعيبطلا بس ةراع زماللا ارق ريصتف

 اهرسأب او> آلا هذه ةبسن نآل ؛ كالفالاو مجناألاو لوصفلاو عئابطلا ضاوم سلا لل

 ثودحلابابسأن وكست نأ نكميال ةهباشتملابسنلاو « ةهباشتم ةيواستم ةنيابتملاءاسجاألا هذه عيمج ىلإ

 بجو كالفآلاو كالو عئابطلا ىلإ ثداوحلا هذه ثودح ذاق لطب ا 2 ةفادلا ثداوحلا

 املو . ةمكحلاو ةحلصملاو ةمحرلا قفو ىلع ماعلا اذهل ريدملا مح ؟ مكحلا رات رداقلا ىلإ اهدانسإ

 لاق (نونمؤي موقل تايآل مكلذ ىف نإ) لاق ةلالدلا نم فيطللا هجولا اذهىفام ىلع هناحبس هلأ هبن

 نوكي نأ لمتحو ؛ ندؤي ل نو نمآ نمل ةبآ هنال « ىلاعت هتلاب ناميالا بلطي نمل دارملا : ىضاقلا



 ةيآلا «نامرلاو نوتيزلاو بانعأ نم تانجوو» ىلاعت هلوق 10

 لكلا ف عفنلا ميظع ريكا هذ قتحاشلأ لصفنيو ؛ وه اك هلوانت نكمي هنآل عفذلا ريثكا اًضيأ وهف

 هير ار تكا مسج هنآل كلذو ء ادج بيحي هلاغ نامرلا اها ةلاهطع املج 1 ةرئانااو

 هوامو همحيو همحتو هرشق"# ماسقأ

 ةفيثك ةيضرأ ةسباي ةدراب اهلكف ؛ مجعلاو محشلاو رشقلا : ىهوألوألا ةثالثلا ماسقألا امأ

 ةيرشاألا نلأ هناف . تافصلا هذه نم دضلابف : نامرلا ءام امأو « تافصلا هذه ىف ةيوق ةصفع ةضباق

 وهو « فيعضلا جازملل ةيوقت هيفو « ةلدتعملا عابطلل ةبسانم اهدشأو لادتعالا ىلإ اهمرقأو اهفطلأو

 ةفاثكلاب ةفوصوم ةثالثلا ماسقألا تدجو نامرلا ىف تلمأت اذاف ء هجو نم ءاودو هجو نم ءاذغ

 هناحبس هنأاكف لادتعالاو ةفاطللاب افوصوم نامرلاءام وهو عبارلا مسقلا تدجوو : ةيضراألا ةماتلا

 . متأو لمكأ هيف ةمحرلاو ةردقلا ةلالد تناكف « نيرياغتملا نيداضتملا نيب هيف عمج

 ىلاعت هللا ركذ ببسلا اذهلف  تادلجم اهحرشب نت نأ نم رثكأ تابنلا عاونأ نأ ملعاو

 املو «قاوبلا ىلع اهيبنت اهركذي تك او « تابنلا عاونأ فرشأ ىه ىتلا ةعبرالا ماسقألا هذه

 : لوألا : هوجو (اهتشم)ريسفتىف : لوألا : ثحابم هيفو (هباشتم ريغو اهتشم) ىلاعت لاق اهركذ

 « ةذللاو معطلا ىف ةفلتخم نوكت امنأ عم. لكشلاو نوللا ىف ةهباشتم نوكت دق هك اوفلا هذه نأ

 بانعألا ناف ؛ ةذللاو معطلا ىف ةبباشتم نوكت اهنأ عم « لكشلاو نوللا ىف ةفلتخم نوكنت دقو

 ةضوملاو ةوالحلاىف ةفلتخم نوكت اهنإمث . لكشلاو نوللاو ةروصلاىف ةبءاشتم نوكت دق نامرلاو

 . ةيصاخلاو معطلا ىف اهباشتم مجعلاو رشقلا نم اهيفام نوكي هك اوفلا رثك أنأ : ىناثلا . سكعلابو

 راجياألا قاروأ : ةداتق لاق : ثلاثلاو « معطلا ىف افلتخع نوكي هناف ةبوطرلاو مسحللا نم اهيفام امأو

 راقلاو ةهباشتم راجشالا : لوقي نم مهنمو « ةفلتخم نوكستف اهرامت امأ . هباشتلا نم ةبيرق نوكت

 ةولح ةجيضن ةكردم هتابح عيمج ىرتف بنعلا نم دوقنعلا ذخأت دق كنإ لوقأ : عبارلاو « ةفاتخم

 اذه للعو . ةصوفعلاو ةضومخلاو ةرضخلا نم املاح لوأ ىلع تيقب اهنه ةصوصخم تابح الإ ةبيط

 . هياشتم ربغ ابضع) و ةبءاشتمدوقنعلا كلذ تابح ضعبف : ريدقتلا

 لكاتلا | لاكفالاو نان وانتو اب وتس كل وقك اهعاشت و نايبفلاةبتشا ::لاقيب « ىباثلاةعحبلاو )

 (هباشتم ريغو اماشتم) 0 را ينك ناكرتشي

 ىلع وأ ءامهدحأ فصوب ءافتك | امإ نيهبتشملقي ملو اهبتشم لاق امنإ (ثلاشثلا ثحبلاوإل

 :.هلاوقك  كلاتكا قامرلاو هءانشتمكيغاو اهتشم نوتولاو : زيدقت

 قامر ىوطلا لجأ نمو ايري ىدلاوو هنم تنك رمأب امر



 0 8 ةيآلا «نام هرلاو نوتيزلاو بانعأنم تانجو» ىلاعت هلوق

 00 ارتم بح) هنم جرخي أرق نمو . ناونق لخنلا علط نم ةجرخمو « هريدقت هيلع انج رخأ

 1 عمج مس | هنألع ابحتفب و فاقلا مضب(ناونق)' ىرقو (ب>) هلوق لعاؤ وطعم هدنع (ناونق)

 . ريسكتلا باب نم سيل نالعف نآل
 . ثاحبأ هيفو (نامرلاو نوتيزلاو بانعأ نم تانجو ىلاعت لاق م“

 (تانج)نوقانلاو : اا اعماق ما اتلامضب (تانج) مصاعأ رق (لوالاثحبلاإ)

 لخنلاعم ىأ بانعأ نمت انج مثو.« داري نأ :لوالا : نابجو ابلف ىلوآألا.ةءارقلا امأ . ءاتلا رسكب

 5 نم تانجوناونق لخنلا نم ةجرخم و وأ ةلصاحو ىنعم ىلع (ناونق) لع فطعي نأ : ىتاثلاو

 نم تانج هياتجرخأو : زيدقتلاو (ءىق لكت ابن )هلوق لع فطعلا انهج وف ءبصتلاب ةلرتلا ا.

 لع ابضتني نأ نسج لاو: فاشكلا بحاَص لاق (نامرإاو نوروز هلع كاك 0

 . نيف:صلا نءذه لضفل (ةالصلا نيميقملاو) ىلاعت هلوةك صاصتخالا

 امنامرلا رجشو «نوتيزلا رجش ديري (نامرلاو نوتيزلاو) هلوق : ءارفلا لاق (ىناثلا ثحبلا)

 . ارلهأ ديرب (ةيرقلا لأساو) لاق

 نوتيزلاو بنعلاو لخنلا . راجاألا نم عاونأ ةعبرأ انبه ركذ ىلاعت هنا ملعا 4 ثلاثلا ثحبلاإل

 مدقم ءاذغلاو ؛هكاوف راجتالا رامتو  ءاذغ عرزلا نآل رجشلا ىلع عرزلا مدق امنإو ءنامرلاو

 برعلا ىلإ ةبسنلاب ءاذغاا ىرجم ىرحب رقلا نآل هك اوفلا رئاس ىلع لخنلا مدق امبإو « ةبك افلا ىلع

 ةهماشملا كلت دجوتال ثيحب ةريثك صاوخ ىف ةمءاشم ناويحلا نيبو هنيب نأ اونيب ءاكحلا نآلو

 تقلخ اهناف : ةلخنلا مكتع اومرك أ» مالسلاو ةالصلا هيلعلاق ىنعملا اذهل « تابنلا عاونأ رئاس ىف

 كلذو ؛هكاوفلا عاونأ فرشأ بنعلا نآل لخنلا بيقع بنعلا ركذ امإو «مدآ ةنيط ةيقب نم

 رضخ طويخ رهظي رجشلا ىلع ربظيام لوأف لاخلا رخآ ىلإ هب اعفتنم ريصي ربظيام لوأ نم هنأل

 ماعطوهو : مرصحلا رهظي هدعب م , هنم خئابطلا ذاختا نكمي دقو« معطملا ةذيذإ معطلا ةضماح ةقيقد

 دقو « ءارفصلا باتل ةعفان قاذملا ةفيطل ةيرشأ مرصحلا ذختي دقو « ىضرملاو ءاحالل فيرش

 نكميو « اهابشأو هكاوفلا نلأ وهف بنعلا مث اذإ مث ٠ ا هنم خيبطلا ذختي

 ةعب رأهنم قبب مث ةرخدملا هكاوفلا ذإأ ةقيقحلا ف وهو ء رثك أ وأ لقأ وأ ةنس قلعملا بنعلا راخدأ

 نكميال ةعبرألا هذه عفانمو ؛ لخلاو رخلاو سيدلاو بيبزلا ىهو ؛ تالوانتملا نم عاونا
 عفانمو) اهتفص ىف لاق ىلاعت هنكلو . اهمرح دق عرشلا ناكنإو « رثخاو ؛ تادلجما ىف الإ اهركذ

 تانشراوج هنم نوذختي ءابطالاو . هميبنعلا فامنسحأف (امهعفن نمربك أ امهمتاو)لاقمث (سانلل

 نوتيزلا امأو :هكاوفلا ناطلس هناك بنعلا نأ تبثف ؛ ةبطرلا ةفيعضلا ةدعملل عفنلا ةميظع



 ةيآلا ابك ارتم ابح هنم جرخن ارضخ هنمانج رخأف»ىلاعتدلوق 2

 عرزلا وه هللا باتك ىف رضحلا : ثيللا لاقو . روعو روعأ وهف روعا لثم ءرضخو وددحأا ىهف

 : لاق ثيح:نيمسق ىف ةمدقتملا ةيالا ف تبنلارصح ىلاعت هنا لوقأو « رضخلا نم تابن لك مالكلا ىفو

 رجشلا وه ىونلا نم تبني ىذلاو؛عرزلا وه بحلا نم تبني ىذلاف (ىونلاو بحلا قلاف هللا نآ)

 (ارضخ هنم انجرخأف) هلوقب دارملاوهو : عرزلا ركذب أدتباف ةيآلا هذه ىف اضيأ ةمسقلا هذه ربتعاف

 ةرذلاو تلسلاو ريعشااو حمقلا ديري : سابع نبا لاقو . ثيللا سرع هانيور 5« عرزلا وهو

 هلوقو هالعأ ىف لبنسلا نوكيو الوأ جرخي ىذلا رضخالا دوءلارضخلا اذه نم دارهلاو ءزرالاو

 ؛ ةدحاو ةليفسؤف ضعب ىلع ةفلياك اتمااحر خلا كلذ نم جرخب ىنعي (ايك أرثم ابح هنم جرخت)

 تاي نركش و هقووفبنم هيلع ةك سا ةليتسلا نوكت وب نريضخالا ادوقلا كلذ وه لصالا انآلا كلذوو

 نم دوصقلاو ءربالا اهنأك ةداح ةقيقد ماسجأ ةلينسلا قوف لصحبو « ضعب قوف اهضعب ةبك ارتم

 . ةبك ارثملا تابحلا كلت طاقتلانم رويطلا عنمتنأ اهقيلخت

 لخنلا نمو) لاقف ىناثلا مسقلاوهو ؛ ىوناا نم تبنيامر انيك دوما كلا نمو اف كك علل

 ثحابم انبهو (ةيناد ناونق 0 ص

 لضفأ عرزاا نأ ىلع لدياذهو . لخنلا ركذ ىلع عرزاا ركذ ا هنأ (لوآلا ثحبل

 الوطم افيذصت هيف ظحاجلا درفأ دق ثحبلا اذهو . لخن | ن

 ابعلط تجرخأ اذإ لخنلا تعلطأ : لاق هنأ ةديبع ىبأ نع ىدحاولا ىور «ىناثلا 20

 لوأ علطلاو لاق . اضيأ اعلط ىمسي ضيرغالاو « ضيرغالا نع قثني نأ لبق !منازبك ابعلطر

 لثم .ونقعمج ناونقلا . جاجزاا لاقف (ناونق) امأو . ةعلط ةدحاولا « ةلخنلا قذع نم ىريام

 بارعالا و نينثالا ظفل ىلع عملا اذه ءاخ «نونلارسكي ناونق تلقونةاا تينث اذإو . وةصو ناونص

 عمجلل نونلا ف

 دق ىتلا نيجارعلا ديرب : سابع نبا لاق (ةيناد ناونق) هلوق : لوقنف ظفللا ريسفت تفرع اذإ

 ضراألاب اهتوذع ةقصاللا لخنلا راصق : لاق هنا اضيأ هنع ىورو . اهينتحي نم ةيناد علطلا نم تادن

 ليبارس) لاق كىناثلا لع لدي نيمسقلا دحأ ركذ نآل ةديعب ناونق اهنمو لقي ملو : جاجزلا لاق

 ليقوانبه اذكف « ىناثلا لع لدي نيدضلا دحأ ركذ نآل . دربلا مكيقت ليبارسلقي مو (رحلا 5

 يو ككل لاقى هلمقلا كاان ةدعبلا لاو« ةلئكرتلا ف: ةئئادلا يكن اكن

 نمو) هربخ (لخنلا نمو) ءادتبالاب عفر (ناواق) فاشكلا بحاصلاق © ثلاثلاحبلاو زل

 ةلالدإ افوذحم ريخلا نوكي نأ زوو « ناونق لخنلا علط نم ةلصاحو : لبق هناك هنم لدب (امعلط



 ٠١ ةيآلا ابك ارتم ابح هنم جرخن ارضخ هنم انجرخأف» ىلاعت هلوق

 نم لزنيو) لاقو (هب كرهطيل ءام ءامسلا نم مكيلع لذنيو) لاقو (اروهط ءام ءامسلا نم انلذنأو)
 هذه قلخم هنأ ىنعمب ءامسلا نم رطملا لزني ىلاعت هنأ « قملا نأ تبثف (درب نه اهيف لابج نم ءامسلا

 11 ا ضالالا ىلإ تاحتلا ليلا ؟باطسسلا نإئاكوزل اناني 8 ةانللكلا

 ءام ءامسلا بناج نم رطملا لادنإ دارملا (ىناثلا لوفلاوإل

 ست بركلا 3الءءام باكسلا ناغت' هتلأأ ل يعاواءاما تاحشنلا قل كذتأ ( ثلاثا لوقلاو إل

 ؛ يالا اذهأق ليقاام]دهف““تنبلا ءامك لس كفا زكا

 ةطةنلزني الو رطملا انهه ءاملاب ديرب : سابع نبا نع طيسبلا فىدحاولا لقن 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 ةبجوملا ةيمسجلا كلتىف ةلاحلا ةعيبطلا ىلع كلملا كلذ نولمحي ةفسالفلاو . كلم اهعموالإ رطملا نه

 . ملعأ هللاو لكشم هب لوقلاف : تاومسلا ةكئالم نم كلم هعم نوكي نأ امأف « لوزنلا كلذل

 : ثاحبأ هيف (.ىش لك تابن هب انجرخأف) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 جرخأ امنإ ىلاعت هنأ ىلع لدي (ءىث لف تابن هب انجرخأف) هلوق رهاظ (لواآلا ثحباا)

 هذهقيقحت ىف انغلابدقو ؛ هنوركتي نوملكتملاو عبطلاب لوقا بجوي كلذو ؛ ءاملا ةطساوب تابنلا

 (مكلاقزر تارُعلا نم هب ج وخاف ءامالا نقلوا ور لاك ةلودارسم ف ةشلل د رولا ف ةلاشملا

 . ةداعالا ىف ةياف داق

 لكل نوكي نأىضتقي هرهاظ (.ىث لك تابن هبانجرخأف) هلوق : ءارفلا لاق (ىاثلا ثحبلاإل

 ناكاذاف 2: تاننزهل ارث لك تاين هنااتج ر خف دارا تاكفس ؛ كل دكر لالالا كلل

 . هيف الخاد نوكيال هل تابنال ىذلاف ءكلذك

 كلذ دعيو . اتافتلا ىمسي (لزنأ) هلوق دعب هب انجرخأف) هلوق «كلاثلا ثحبلاإ)

 ..ةحاضقلا

 دعي هوجتولا يأ نم هنأ اوتيناامو  ةحاتصفلا قم ذه كلذ نزلا | عدا ةئردلا تاكا معاو

 مهب نيرجو كلفلا ىف منك اذإ ىت>) ىلاعت هلوق ريسفت ىف هيف انبنطأ دقف ني امأو ؟ بابلا اذه نم

 . ةداعالا ىف ةدئاف الف (ةبيط حيرب

 كلملا نأ الإ هل كيرشال درف دحاو هنلاو . عملا ةغيص (انجرخأف) هلوق 4 عبارلا ثحبلاورل
 : هانلزنأ انإ) هلوق هريظنو . انبه كلذكف ٠ عملا ةغيصي ىنكي امتاف .هسفن نع كرا ميظعلا

 (نكاذلا:انل زن نحت انإ كاسيو انلْسرأ انإ

 رضخا لاقي ٠ رضخأ ىنعك ٠ رضخ ىنعم : جاجزلا لاقف (ارضخ هنم انجرخأف) هلوق امأ



 ةيأالا «هب اني هاء لول ىذلاوهوذ ىلاعت هلوق اك

 اهتعيبطو ةيئام ءازجأ راخبلا نأ كشال : نولوقبف هنع نوبيحي موقلا نإ : لوقي نأ لئاقلو

 دربلا ىوقيف ؛ هنطاب ىلإ دربلا برهف « باحسلا رهاظ ىلع رحلا ىلوتسي فيصلا تقو ىف « دربلا

 « باحسلا رهاظىلع دربلا ىلوتي ءاوطا درب تقو ىف امأو « دربلا ثدحبف « عامتجالا بسب كانه

 هنع باحي نأ نكميو . هولاقام اذه « ءام لزني لب ادمج دقعنيال مرجالف « هنطاب ىف دربلا ىوقيالف

 كلتف . ءاتشلا يصىفدربلاديدشادراباموي مويلا ناك اذاف ٠ ؟دنعادج ةدراب ءاوهلا نم ةيلاعلا ةقيطلانأب

 تدحال نأو : درالا دتشيْنأ بجوف ادج دراب ًاضيأض رآلاب'طبحلا ءاوملاو : ادج ةدراب ةقبطلا

 . ملعأ هللاو ؛ كلوق دسف ثدحب دق هنأ اندهاش ثيحو ؛ ةتبلا ءاتشلا ىف رطملا

 تقرفت تدعاصتو تعفترا اذإ تاراخبلا نإ : لاق هنأ ىتابجلا هركذ امم «ةيناثلا ةجحلا))

 سلمأ لصتم فقسب لصتا اذإ عمت امإ راخبلا لب ٠ ءاملا تارطق اهنم دلوتي مل تقرفت اذإو

 تاراخبلا تدعاصت اذاف , ريثك ءام هنملسي مل كلذك نكي مل اذإ امأ . ةججزملا تاماخلافوةسك

 ءىث اهنم لصحي ال نأ بجو « تاراخبلا كلت هب لصتم سامأ حطس اهقوف سيلو « ءاوحلا ىف
 « تقرفتو تدعاصت اذإ تاراخبلا هذه نأب : هنع نوبيحي موقلا : لوقي نأ لئاقلو . ءاملا نم

 0 0 ل تدرب كارلا ني ةدرانلا ةنفيطلا ىلإ اق رقت و: اهدروعص دنع تلص راذاف

 الاف , لكشلا ىركح ماعلاو ؛ لوزنا| ىلإ دوعصلانم تداع دربلا كلذ ةوق ببسبف ٠ لوزنلاو
 تكلا دلا كلف 5 ىلا ىض لإ طا ءاضف نم تعجحر دفف.ةلروزالا لإ دوعصلا نه تكبر

 .راطمالا تارطق ضعب تارذلا كلت ضعب لاصتانم لصخ . تاصاوتو تقصالت ببسلا اذبم

 تاراخبلاف ؛ تاراخبلا دوعص نم رطملا دلوت ناك ول : لاق ىتابجلا هركذام (ةشلاثلا ةجحلال

 , كلذك رمآلا نكي مل ثيحو ء رطملا لوزن كانه مودي نأ بجوف « راحبلا نم عاضترالا ةمئاد

 : لاق مث «٠ ضرآأألا راخب نم رطملا داوت سيل هنأ ء هوجولا هذمب تبثف : لاق . مهلوق داسف انءلع

 عنتما ةميدق تناك اذإو « ةميدق ماسجألا نأ اودقتعا مهمل ؛ لوقلا اذه ىلإ اوجاتحا امنإ موقلاو

 ةفصب تارذلا كلت فاصتا الإ ثداوملا ثودحل ىنعمال ذتي>و ء اف ناصقنلاو ةدايزلا لوخد

 ال6 داع نع مش لك نيوكت قى اولاتحا تبشلا اديلف « ىرخأ تافصب ةفوصوم تناك نأ دعب

 ماسجالا قلخ ىلع رداقراتخم لعاف ملاعلاقااخ نأو « ةثدحم ماسج الانأ اودقتعا ايلف . نويلسملا امأو

 لدي نآرقلا رهاظ نأ تبثف  تافلكتلا هذه جارختسا ىلإ ةجاحال اذه دنعف  دارأو ءاش فيك

 لولا بجوف « رهاظلا اذه عانتما ىلع ليلد الو « ءامسلا نم لزني اما ءاملا نأ ىلع ةيآلا هذه ىف

 ىلاعت لاق . ءامسلا نم رطملا لوزتب ةقطان تايآلا عيمج نأ : هانلق ام دك ب امو ؛ هرهاظ ىلع هلمح



 77 . ةنآلا بانج رخأف ءام' املا نت لزنأ اعذل اعود لات لول

 6. مسه م ه6

 هلم انج رأفت لك تاب ب انجرح 1 ءاهَسلا َنمَلَرنَأ ىذأا 0

 نفاس ع صقل نصا جا م عم م د

 تاََجَو ةيناَد ناوق بعل نم لخنلا نمو ابك ارتم ابح هله جرت ارضخ

 هذ 2-2 سوو م اس

 اذ هرم راح بام ريو هاشم فامرلاو ٌتوتيرلاو باَتعأ نم

 4 1 ا 1 0 1 0
 11: ميتا دال ملَد ىف نإ هعئيو

 ارضخ هنم انجرخأف ءىش لك تابن هب انجرخأف ءام ءامسلا نم لزنأ ىذلا وهو ىلاعت هلوق
 اهتشمنامرلاو نوتزلاو 52 تانجو ةينادناونق اهعلط نم لخنلا نمو 0 ارثم اح هنم جر

 (نونمؤي موقل تاآل كلذ ىف نإ هعنيو رأ اذإ هرم ىلإ اورظنا هباشتم ريغو

 هتمحرو هتمكحو هملعو ىلاعت هللا ةردق لاو ىلع ةلادلا لئالدلا نم سماخلا عونلا اذه نأ معا

 اذإ مالكلاو . ةلماك تاناسحإو « ةغلاب معن ًاضيأ ىبف لئالد اهنأ ام لئالدلا هذه نأ ملعاو

 . امظعباقلا ىف هريثأت ناك. هوجولا رئاس نم اناس>إو اماعنإ ناكو « هوجولا ضعب نماليلد ناك

 ؛ ةعيرطلا هذه نع لدعي نأ ىتسال قطا قيرطا لإ 'قاحلا ةوعدب لعتشملا نار ظنا اذه

 : لئاسم ةيآلا ىفو

 نم رطملا لوزن ىضتقي (ءام ءامسلا نم لزنأ ىذلا وهو) ىلاعت هلوق رهاظ (ىلو ألا ةلأسملال

 ءاهسلا نددءاملا لَم لاحت هنأ: هزيسفت" ىف ناسا لكون أ لاففاء ا لطانلا فلتخا "اذه دعو( ل21

 « ءامسلا نم رطملا لوزن ىضتقي صنلا رهاظ نآل لاق . ضرألا ىلإ باحسلا نمو ؛ باحسلا ىلإ
 ىلع ظفلللا ءارجإ نأ ىلع ليلدلا مايق دنع هيلإ جاتحي امنإ « ليوأتلا ىلإ رهاظلا نع لودعلاو

 ءارجإ بجوف ؛ ءامسلا نم رطملا لوزن عانتما ىلع ليلد مي مل عضوملا اذه ىفو  نكمم ريغ هرهاظ
 : هرهاظ ىلع ظفللا

 ىلإ عفترتو دعصت مث . ضرألا نطاب ىف عمتجت ةريثكلا تاراخبلا نإ : لوقي نم لوق اكو

 : هوجو نم هداسف ىلع ىنابجلا جتحا دقق ؛ رطملا وه كلذو « رطاقتيو اهنه ميغلا دقعنيف . ءاوحلا

 لزني تقو دربأ ىف رطملا دجنو , فيصلا ميمص ىف لب . رحلا تقو ىف دجوي دق دربلا نأ : لوألا

 . مطوق لطبي كلذو , دماج ريغ

 : 1١رخف 8)



 ةيآلا «نوبقفي موقل تايأآلا انلصف دق » ىلاعت هلوق 1

 ا ةفطنلا نآل رقتسملاب ركذلا نع ربع ىلاعت هنأ الإ ىثأ عدوتسم _كنمو ركذ رقتسم كنف

 كلتل عدوتسملاب ةييبش اهمحر كففال عدوتسملاب ىنالا نع ربعو كانه رقتست اميإو هبلص ىف

 : ملعأ هللاو . ةفطنلا

 هيلع مدآ وهو دحاو صخش نم اودلوت اميإ سانلا نأ مالكلا دوصقم (ثلاثلا ثحبملاإل

 ةيناسنالا صاخالا . لوقنف ةروكذملا هوجولا بسحب عدوتسالاو رقتملاف اوفلتخام : مالسلا

 عدوتسملاو رقتسملا ف توافتلا لصح اهرابتعاب ىتلا تافصلا ىف ةفلتخو ةيمسجلا ىف ةيواسنم

 الإو اهمزاولو ةيمسجلاوه ببسلا سيلو رّثؤمو ببس نم هل دبال تافصلا كلت ىف فالتخالاو

 هذهريظن و مكسحلاراتخما لعافلا وه ببسلا نوكي نأ بجوف : تافصلا ىف توافتلا لوصح عنتمال

 (مكاولأو كتسلأ فالتخاو) ىلاعتهلوق ةلالدلا ىف ةيآلا

 ءانلعا نو ىنأا ليصفتلا» قطه [نمادا رملاو 4( نوهقفي موقل تايآآلا انلصف دق ) ىلاعت لاق ع

 تآننلا نيوكتتب الوأ كنشم ىلاعت هنأ ىرت الأ ..ضعبلا رع ضعبلل لصفلا هجو ىلع لئالذلا

 هدعب ركذ م“ م0 وو ةثالث نم ةيكلفلا لئالدلاب كسها هدءب 0 6 ىونلاو بحلا نمرجشلاو

 ايضا طير ا كبل لعل ل دلدلا هذا خضعب اناكت د سدقف اذاعنالا نارك لااؤخأبا كلكفلا

 دق ىلاعت هنأب رعشم هرهاظ (نوهقفي موقل) هلوق : لوألا : ثاحبا هيفو «نوهقفي موقل ضعب نع

 .ءاةكحلاو قضاوعل لعفلا لعفي

 لعفي نم لاح هيبشتلا ىلع الوم كلذ نوكي وأ ؛ةقاعلا مال ماللا نأ : ةنسلا لهأ باوجو

 مهفلاو : هقفلا قلخلا عيمج نم 1 لان ىلع لدن ةيآلا هذه نأ لاو ١ سلا فلا

 لا ودا ا #1 كلا مهنم دحأب ارا انو الو

 هكر 0 2 51/ ناكل اذه كلش اع ]+ لوقت كلان 0016 ةنف داارملا نأ": هنطلا لهأ تتأرجح

 ايف لدتسا ىتلا ةيآلا ىهو : ةقباسلا ةيآلا متخ ىلاعت هنأ : ثلاثااو . ريغال نونمؤملا ملو ؛ مهفو

 نم سنالا ءاشنإ نأقرفلاو (نوهقفي) هلوقب ةيآلا هذهرخآ متخو (نوملعي) هلوقب موجنلالاوحأ
 لجأل انهه هقفلا ركذ ناكف . ًاريبدنو ةعنص قدأو فطلأ ةفلتخم لاو>أ نيب مهفيرصتو ؛ ةدحاو

 . ملعأ هتلاو . مهفو ءاكذ ةوقو ةنطف ديزم ديفي هقفلا نأ



 د ةيآلا «ةدحاو سفن نم كأشأ ىذلاوهو» ىلاعت هلوق

 فوطعملا لثم نوكسيل ًاناكمعدوتسملا لعج فاقلا تف ًارقتسم أرقم : لوقنف اذهتفرع اذإ

 رقتسم .كنم :ىنعملاف ؛رسكلاب (رقتسف) أرقنمو عاديتسا ناكمو رارقتسا ناكم ملفريدقتلاو هيلع

 . لعأ هللاو . عدوتسا نم مكنمو رقتسانم مكنم : ريدقتلاو ؛« عدوتسم مكنمو

 عدوتسملا نم تابثلا ىلإ برقأ رقتسملا نأ عدوتسملاو رقتسملا نيب قرفلا (ىقاثلا ثحبملا)

 هيف لصحاذإ امأو « هيف ًارقتسم ىمسي لاوزلا فرش ىلع نوكيالو عضوم ىف لصح ىنلا ءىثلاف
 . ناوأو نيحلكىف درتسي نأ ضرعم ىف عدوتسملا نآل اعدوتسم ىمسي لاوزلا فرش, ىلع ناكو

 :لواألاف : لاوقأ لع نيظفالا نبذه ريسفتىف نيرسفملا فالتخا رثك : لوقنف اذه تقرع اذإ

 لاق بالصالا عدوتسملاو ماحرالاوه رقتسملا نأ كاي لولا نثككأ ف نمانضزلا نع كوه وهو

 مثمحرلا رقتسملاو بلصلا عدوتسملا باجأف ةبآلا هذه نع هلأسي سابعنباىلإريرج بتك : بيرك

 بلصفف قبنال ةدحاولا ةفطنلا نأ لوقلا اذه ةوقىلع ًأضيأ لديامو (ءاشنام ماحرألاىفرقنو) أرق

 امم رثكأ محرلا ف ثكملا ناكاملو : اليوط انامز مالا محرف قب نينجلاو اليوطانامز بألا

 . ىلوأ محرلا ىف ثكملا ىلع رارقتسالا لمح ناكبآلا بلص ىف

 بلصيف تلصح ةفطنلا نآل ؛ مالامحر عدوتسملاو بالا باص رقتسملانأ «ىناثلا لوقلاو 9

 نم محرلاىف ةفطنلا كلت لوصخ « ريغلا لعفب مالا محر ىف تلص- ىهو ريغلا لبق نمال بالا
 عدوتسملا ىلع ًامدقتم رقتسملا نوك ىضتقي (عدوتسمو رقتسف) هلوق نآل ةعيدولاب هبشم لجرلالبق

 قامرةتسملا نوكي نأ بجوف : ملا محر ىف املوصحرىللع مدقم بالا بلص ىف ةفطنلا لوصحو

 . تاهمألاماحرأ ىفام عدوتسملاو « ءابالا بالصأ

 ترقتسا دف ًاديعس ناكنإ هنأل توملادعب هلاج رقتسملا نسحلا لوقوهو «ثلاثلا لوقلاوإل

 تواادعب ناسالا لاو>أ ىف لتدنت الو ةواقشا كلت ترقتسا دقف امقش ناكن إو ..ةداعسلا كلت

 لاوح لاه ذهف «اقيادصر بلقني دق قيدترتلا وانمزقم تاقنودق رفاكلاف, . ةلديتملا وح الان. تول |

 . باهذلاو لاوزلا لع ةفرشم نوكت ىلا ةعيدولاب اهمبشت دعبيال ءانفلاو لاوزلا فرشىلع اهنوكل

 انذلا لخد ب لاول سفتلا نمي قلح نس فس هن مصألا لوق وهو 4 عبارلا لوقلاو)

 . قلخيسو دعب قلخيمل ىذلا عدوتسملاو  اهف رقتساو

 روبفلا ىف نم عدوتسملاو ايندلا رارق ىف رقتسا نم رقتسملا ًاضيأ مدألل (سماخلا لوقلاوإل

 . ايندلا ىف عدوتسمو ربقلا ف رقتسم لاقفهنم سكعلا لع ةداتقنعو . ثعبي ىتح

 ةدحاو سفن نم 5ك أشنأ ىذلا وه ريدقتلا نأ ىتاهصألا لسمىبأ لوق «سداسلا لوقلار)



 تل يل ين ا 10 020 دف

 5 م 5 ميك هدد شا هر ب 2 هع 3

 تالاف لق عدوتسمورقتسف ةدحاو سفن نم م 5 ىلاَومَر

 0 همس

 «12 نوهففي موق

 نم نواقتنيو لوقعملا ىلع سوسحملاب نولدتسيو نولمأتيو نك موقل 5 --
 . بئاغلا ىلإ دهاشلا

 (« نوهقفي موقل تايآآلا انلصفدق عدوتسمورقتسف ةدحاو سفن نم ؟ًاشنأىذلاوهو ا ىلاعتهلوق

 ناسنالا لاو>اب لالدتسالاوهو . هملعو هتردق لاكو هلالا دوجو لئالد نم عبار عون اذه

 نم ةقولخم ءاوحو . ةدحاو سفن ىهو مالسلا هيلع مدآ ىه ةدحاولا سفنلا نأ ىف ةهيشال لوقنف

 . مدآىهو ةدحاو سفن نم سانلا لك راصف . هعالضأن م علض

 ؟ قدلط قب لاوقلا ايفا: ليق نإق

 . اهب وبأ نم ةقولخم ىهىتاا مس نم قولخم ًاضيأوه : انلق

 فيكف اهيف خوفنملا حورلا نموأ ةملكلا نم قولخم هنأ ىلعلد دق نآرقلانأ سيلأ : اولاق ناف

 ؟ كلذ حصإ

 مي نم ناك مالسلا هيلعىسع نوكست ءادتبا نأعازن الو ةياغلا ءادتباديفت «نمد» ةبلك: انلق

 (مكقلخ) هلوق نيبو (مأشنأ) هلوق نيب قرف : ىضاقلا لاق . ظفللا اذه ةح ىف فاكر دقلا اذهو

 اك ؛ نيوباألا نمرهظم نمال ءوشنلاو وعلا هجو ىلع نكسلو . ءادتبا ال كقلخ هنأ ديفي مأشنأ نآإل

 (عدوتسمو رقتسف) هلوقامأو . ءاهتتالا تقوىلإ ةدايزلاو وغلا ىنعمب هأشنأ ىلاعت هنإ تابنلا ف : لاقي

 : ثحابم هيفذ

 للعوبأ لاق اهحتفب نوقابلاو فاقلارسكب (رقتسف)و رمعوبأو ريثك نبا أرق (لواألا ثحبلاإ)

 ناكلذإ وار اعلا ىذا ىقتلللا ناك ىاقلا سكن ف رقتسا و هناكملف ارق. ::لاقي < يودي اق ؟ ىسوافلا

 لوعفمهنأ ىلع سيلف فاقلا حتف نمو . رقت منمىأ «.كنمو رمضملا هربخ نوكي ثا بجوو كللانك

 ناك اذإو . رقملا ةلزنع رقتسملاف ناكم مسا نوكيف هب لوعفم هل نوكي الف ىدعتيال رقتسا نآل هب

 عدوتسملا امأو رقم ؟لريدقتلا نوكيف عل » هربخن وكي لب «كنمد رمضملاهربخن وكي نأزجيكلذك

 زوج عدوتسملاف « هلم فقام ًافلأ ًانيو كعدوتسا(ل وقت نيل زغفم لإ! ىذكتيرا كف عدوتسا ناف

 . هسفن ناكملا نوكب نأ زوجي و ناكملا كلذ عدوتسا ىذلا ناسنالل امسا نوكي نأ



 لم ةيآلاءابم اودتبتل موجنلا كل لعج ىذلاوهود ىلاعت هلوق

 ليطعتلا تاءلظ ىف ىأ رحبلاو ربلا تاملظ ىف اهب اودتهتل : لاقي نأ نكمي (سماخلا هجولاإ)

 وهف ناكملاب اصتخم امسج ىلاعت هنوك تبثي هبشملاو « اراتخم العاف هنوك ىنني لطعملا ناذ ؛ هيبشتلاو

 تاملظ ىف اهب ءادتهالا امأ ٠ تابلظلا نم نيعونلا نيذه ىف اهب ىدتممل موجنلا هذه قلخ ىلاعت

 اهضعب و ةرايس اهضعبف ةريثك تافص ىف ةفلتخم بك اوكلا هذه دهاشت انأل كلذف « ليطعتلا رب

 . ةعمالريغ ةرايسلاو ةعمال تباوثلا اضيأو : نيبطقلا ىف اهضعب و ةقطنملا ف اهضعي تباوثلاو « ةتباث

 اهريداقماوردق اضيأو ؛ ءوضلا ةليلق ةيفخ ةريغصابضعب و ؛ ءوضلا ةميظع ةيرد ةريبك اهضعب اضيأو

 تالا ورد عبس ىلع

 ناككلذك الا ناكىتم هنأ انيبو « ةلئامتم ماسجألا نأ ىلع انللد دق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 هجو اذهف راتخلا لعاف'اا ريدقتب الإ سيل كلذ نأ ىلع اللد ةنيعم ةفصب اهنم دحاو لك صاصتخا

 هنإ :لؤمن اند" هيقتلا نك: تابظ ىلا ذيعتللا كو أ ز !١ ليطعتلا وا .تابلطااق ازا دال

 . ضاعبالاو ءازجالا نم ةفلؤم نوكتف ماسجأ اهنأ الإ بك اوكلا هذه ةيهإ ىف حدقي بيع ال

 ءايشاألا هذهف لاح ىلإ لاح نه ةلقتنمو ةكرحتمو ةريغتم اهنإ اضيأو ؛ ةدودحمو ةيهانتم اهنإ اضيأو

 هلالا هيزنت بجو ةيهلالا ىف اب ورع تناكنإو « اهتيملِإ ىف نعطلا عنتما ةيمهلالا ىف ابويع نكت مل نإ

 ضاعبالاو ءاضعألاو ةيمسجلانع هزنم ضراألاو ءامساو ماعلا هلإ نأب مزجلا بجوف اهرسأب اهنع

 هيشتلا ركو ليطعتلا رب ىف بك اوكلا هذبم ءادتهالا ناب اذهف :.ةبجلاو ناكملاو ةناهنلاو داو

 ىلاعت هللا باتك ةمظعل بسانم بيرق هنأ الإ هزاجم ىلإ ظفللا ةقيقح نع الودع ناكناو اذهو

 قلخىفنوركسفتي و) هلو ىف ىلاعت هللا هركذ ام بك اوكلا هذه عفانم ىف «سداسلا هجولار)

 دحاولكدوجو ىف نأ ىلع لامجالا ليبس ىلع هبنف (الطاب اذه تقلخ ام انبر ضرالاو تاومسلا

 دارأ نف هيفن بجو ليصفتلا ىلع هب انلقع طيح ال ام لكس يلو « ةفيرش ةعفنمو ةيلاع ةمكح اهنم

 مث ءانيبم الالض ل ض دقق هسايق سايقمو هلايخ لايكمب هتوكلمو هكلم ىف ىلاعت هللا ةمكح ردقي نأ

 هوجوهيفو (نوملعي موقلتايآلا اناصفدق)لاق . موجنلا هذهلاوحأب لالدتسالا ركذ امل ىلاعت هنإ

 كلذكف « رحبلاو ربلا تاءلظ ىف تاقرطلا ىلع امم لدتسي نأ نكمي اك موجنلا هذه ن أ دارا ةلوأآلا

 ملعلا او داوم 8وكي نأ لاق اقلا,.ةيلعوشدت ادق عا ذاصلا ةفرعم لع اهم لدتسي نأ نكي

 قلخف نرإ) ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ريظن (نوملعإ موق هل تايآلا انلصف دق) هلوةف لمعلا انهه

 تاومسلا قلخىف نإ) هلوقىف نارمع لآ ىفو (نولقعي موةل تايآل) هلوقىلإ (ضرالاوتاومسلا

 هلوق نم دارملا نوكي نأ : ثلاثلاو (بابلآلا ىلوآل تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو ضرآلاو



 ةبآلا «أم اودتملل موجنلا كل لعج ىذلاوهود» ىلاعت هلوق ١٠

 اي رحال را تأرلظ : 5 اود م 2 ّك 1 ىذل 0
 ه- راسه

 «ة31/» نودلعي موُقل تايآلا

 ىلع فطعرجلاو « انامسح رمقلاو سمشلا لعجو 000 1 1 30-5

 : انابسح نالوعجب رمقلاو سمشلاو ؛ هريدقت فوذح ربخلاو «ءادتبالا ىلع عفرلاو ؛ ليللا ظفل

1 

 ميلعلاو هتردت لاك ىلإ ةراشإ زيزعلاو 4 ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذإ) هلوق ةيآلا متخ ىلاعت هنإ 5

 , ةدودحلا اهتائيهو ةصوصخلا اهتافصب كالفآلا مارجإ ريدقت نأ هانعمو « هيلع لاي ىلإ ةراشإ

 ةقلعتم ةلماك ةردقب الإ هلصحت نكمي ال ةعرسااو ءطبلا ف ةصوصخلا ريداقملاب ةردقملا اهمتاكرحو

 لوصح نأب ميرصت كلذو « تايئزجلاو تايلكلا نم تامولعملاعيمجف ذفان ٍلعو تانكمملا عيمجي

 ملعأ هللاو . راتخلا لعافلا صيصختب وه امتإو : ةصاخلاو عبطلاب سيل تافصلاو لاوحألا هذه

 تاي.الا انلصف دق رحبلاو ربلا تاملظ ىف اهم اودتتل موجنلا كك لعج ىذلا وهو ل ىلاعت هلوق

 2« نودلعي موقل

 ىلاعت هنأ وهو , ةمكحلاو ةمحرلاو ةردقلا لاك ىلع ةلادلا لئالدلا نم ثلاثلا عونلا وه اذه

 : هوجو نم ىهو دابعلا عفانم موجناا هذه قاخ

 ربلا تاءلظ ىف كلاسملاو قرطلا ىلإ اهب قلخلا ىددبتل اهقلخ ىلاعت هنأ «لوالا هجولاإل

 نوديري ىتلا قرطلاو كلاسملا ىلإ اب نودتمي كلذ دنع نال ارق الو اسم نوري ال ثيح رحبلاو
00 

 , ةالصلا تاقوأ ةفرعم ىلع سمشلا ةكرح لاوحأب نولدتسي سانلا نأ وهو 4« ىاثلا هجولا إل

 كابللاا ف لينك وكتلا لاؤبللاب نولذتسؤوأ ٠ ةلكفلا نع ابنلا ف :نتمتعلا 6 نولكتتت" اكعااو

 ةلبقلا ةفرعم ىلع

 لاقق: ءامسلل ةئيز بك اوكلا هذه نوك ةروسلا هذه ريغ ىف ركذ ىلاعت هنأ (ثلاثلا هجولا)

 لاقو (بكاوكلا ةنيزب ايندلا ءامسلا انيز انإ) ىلاعت لاقو (اجورب ءامسلا ف لعج ىذلا كرابت)

 (جوربلا تاذ ءامس'و)
 , نيطايشلل اموجر اهنوك اهعفانم ىف ركذ ىلاعت هنأ «عبارلا هجولا)



 0 يااا يس يس عال لح هج تكلا ا

 55 ةيآلا «انايسحرمقلاو سمشلاوىلاعت هلوق

 هيف حيرتسي نامز ىلإ جاتحاو راهنلاب هسفن بعتأ هنا ناسنالا هيلا نئمطي ليللا نإ مث . ةسنؤملا

 5 وه كلذو

 كرين كاف سيل هنأ عم نامز ذلأو « شيع ًانهأ ىف ةنملا قفين وقي لكلا نإ سنا ع نا

 املك :(نلف هاللا فارشلو هذللا تاو 2 5 نيل رابلا لذا 2 0 الف

 ريغ تاداعلا هذهف ةرخآلا رادلا ىف امأ ءىلاعلا اذه حلاصم تايرورض نم راهنلاو ليللا نأ

 . قرفلا رهظف هيف ةيقاب

 ىلع لعاج نوقابلاو « لعفلا ةغيص ىلع(ليللا لعجو) ىناسكلاو مصاع أرق (ىناثلا ثحبملاإ)
 . بحلا قلاف) هلوقوهو « لعافلا مسا هلبق روكذملا نأ لعافلا مساب أرق نم ةجح لعافلا مسا ةغيص

 ةجحو : هيلع فوطهدلل اكراشمفوطعملا نوك بحيو . لعافلا مسا اضيأ لعاجو (حابصألا قلافو

 كاذ امو ؛ لماعزم بصنلا اذهل ديالو نابوصنم (رمقلاو سمشلاو) هلوق.نأ لعفلا ةغيصب أرق نم

 . بولطملا ديفي كلذو انابسح رمقلاو سمشلا لعاجو ىنعمب (لعجو) هلوق ردقي نأ الإ

 . ثحابم هيفق «انابسح رمقلاو سمشلاو)) ىلاعت هلوقامأو

 سنوي ةروس ىف هركذ ؟نيعم باسحب رمقلاو سمشلا ةكرح ردق هنأ هانعم (لوآألا ثحبملاإ)

 (باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل لزانم هردقو ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج ىذلا وه) هلوق ىف

 سا هريس ىيقحتو (نابيحتمعلاو [رصعلا) .انجكرلا وكف ]كالا

 ةرودلا متي ثيح ردقلا ةكرح ردقو . ةنس ىف ةرودلا 0 ءطبلاو ةعرسلا نم رادقمب ةصوصخم

 نم هيلا جاتحي 7 لصحب اهيبسبو « ةعبرألا لوصفلا ىف ملاعلا اصم مظتنت ريداقملا هذهبو « رهش ىف

 اصملا هذه كتخال ,عقو امم أطبأ وأ عرسأ ايتوك انردق ولو «؛تاللخلا لوضع ونطق جضن

 (انابس> رمقلاو سمشلاو) هلوق نم دارملا وه اذهف

 لثم باس عمج هنأ مثيلا ىبأ لوق وهو : لوألا : نالوق نابسلا ىف (ىناثلا ثحبملاإ)

 بحاصلاقو . ل حج رلاك ردصم نابسحلا نأ : ىناثلاو . نابهشو بابشو نابكرو باكر

 مضلاب نابسملا : فافكفلا

 .: ناركشلاو نارفغلاو نارفكلا

 باسح نآل ؛ باسح ىلع امهلعج انابسح رمقلاو سمشلا لعج ىنعم : لوقنف اذه تفرع اذإ

 . امهريسو امهرودب الا ملعيال تاقوألا

 بصنلاف « ثالثلا تاكرملاب امرق (رمقلاو سمشااو) فاش كلا بحاص لاق (ثلاثلا ثحبملاإ)

 هريظنو © بسح ردصده ردككلاب نا.سحلا نأ ك٠ بسح ردصم



 ةيالا ءانكس ل يللا لعجو حابصالا قلاف» ىلاعت هلوق ها

 ؛ معأ هللاو . كلا

 داجالاو نيوكتلا حابصب مدعلا ةيلظ قاافىلاعت هنإ : لوقنف ةفيرش ةماخ لئالدلا هذه متخنلو

 «كاردالاو لقعلا حابصب ةلاهجلا ةلظ قلافو « داشرلاو لقعلاو ةايحلا حابصب ةيدامجا ةبلظ قاافو

 لاغتشالا تاءلظ قلافو ؛ كالفالاملاع ةحبصىلإ ةيسدقلا سفنلا صيلختب ىنامسجلاملاعلا تاملظقلافو

 . تاعدمملاو تاثدحلا ريدم ةف رعم ّق قارغتسالا روت حايصب ةناككملا ملاعب

 لوأامهحابصلاو حيبصلا : ثيللا لاق : لوألا : هوجو (حابصالا) ريسفتىف «ةثلاثلا ةلأسملا)

 : رعاشلا لاق . حبصلا ىنعي (حابصالا قلاف) ىلاعت لاق . اضيأ حابصالا وهو رابلا

 حابصالاو ءاسمالا خسانت حاير ىنبو احاير ىتفأ

 . حبصلا هب ىمس ردصم (حاصالا) نأ «ىناثلا لوقلاو إل

 ىلاعت هنأ قالا ناف كلذك ىمالا سيلو حببصلا قاف ىلاعت هنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ : لبق ناف

 ةءلظ قلاف دارملا نوكحي نأ : لوآألا : هوجو هيف لونف ؟ هيف هجولا فيكف حبصلاب ةيلظلا قلف

 امناورونلاو . ةملظلا نم ءولم ىنونجلاو ىبرغلاو ىلامشلا بناجلا نم قفالا نال كلذو ؛ حابصالا

 مظملا رحبلا كلذ قش ىلاسعت هنإ م“ . ةيلظلا نمآءولم ارحب ناك قفالا ناكف قرشلا بناجلا ىف رهظ

 املو حابصالا رونب حابصالا ةملظ قلاف دارملا نأ لصاحلاو « هيف رونلا نم الودجج ىرجأ نأب

 كلذكف حبصلا رون نع ةملظلا رحب قشي اي ىلاعت هنأ : ىناثلاو . فذحلا نسح امولعم دارملا ناك

 : ثلاثلاو . راهنلا ضاييب حابصالاق لاذ ىأ (حابصالاقلاف) هلوقف راهنلا ضايب نع حبصلا رونقشي

 (حابصالا قلاف) هلوقف ةيلظلا كلت قاف ىلاعت هللا نأ لجل ناك اما حابصلا ىف رونلا روهظ نأ

 ببسلا مسا ركذ مرجال قلفلا كلذ وه راهظالا كلذل ىضتقملا ناك امل هنأالإ حابصالا رهظم ىأ

 اذه ىلعو حابصالا قلاخ ىنعملا ناكف قلاخلا وه قلافلا : مهضعل لاق : عبارلا كيش فدو

 . . ملعأ هللاو لئاز لاؤسلاف ريدقتلا
  نر» عاونأ ةثالث ةبآآلا هذه ىف ركذ ىلاعت هنأ عاف (انكس ليللا لعاجو إل ىلاعت هلوق امأ

 هلوق : اهيناثو . مهفلا رادقمب هانرسف دقو حابصلا روهظ : اهوأف . ديحوتلا ىلع ةيكلفلا لئالدلا

 : ثحابم هيفو (انكس ليللا لعاجو)

 اسانئتسا هيلا نئمطي و لجرلا هيلا نكسيام نكسلا : فاشكلا بحاص لاق «لوالا ثحبملا ل

 اهون مثارت الأ م 1 هنال 1 رانلل 5 ليق ةنمو ؛ بييح 1 ع نم هيلا احاورتسأو هب



 هللا للي ععجحبج جت ب

 ةأ/ ةبآلا « انلكس ليللا لعجو حابصالا قلاف» ىلاعن هلو

 1 صرف ل هذه لوصح ناكك ذك ىالا ناكىتمو ةيهاملا مامت ىف ةلثاهتم ككل

 انبيرك ىف ةلثامم م اسجالا نأ وهف : لوالا م املا ناس امأ . راتخلا لعافلا قيلختي ناك نأ 0

 موهفمل رياغم موهفم ىف اعقاو فالتخالا كلذ ناكل اهنيب فالتخالا لصح ولف  ةزيحتمو اماسجأ

 الحم نوكي نأ امإ رمالا كلذ : لوقنف ةفلاخملا هب امل رباغم ةكراشملا هبام نأ ةرورض ةيمسجلا

 ةفص مسجلا نوك ضتقي هنآل لطاب :لوالاو . اهيف الاحالو اهل الحال رافد كارل ةنعنألا

 ريغ مسجلا لحم ناك زيحب اصتخمو ازيحتم ناك نإ لحما كلذ نآل لاحت كلذو ىرخأ تاذب ةماق

 نم ءىب هل قلعت ال لحم ىف الاح زيحلا ىف لصاخلا ناك كلذك نكي م نإو ؛لاحم وهو مسجلا

 : ريدقتلا اذه ىلع نآل لطاب اضيأ : ىناثلاو . لمعلا ةبيدب ىف عوفدم كلذو : تاهجلاو زايحالا

 هلثم ىلع مص ءىثلا ىلع حصيام لكو تافصلا وه ةفلاخلا تلصح دق هب امو ماسجألا ىه تاوذلا

 رخآلا ىلع حصيام اهنم دحاو لك ىلع حصي نإ كت حاقللا مام ىف ةلثاهتم تاوذلا تناك الف

 ؛هيف الاح الو مسجلل الحم سيل ةفلاخلا تلصح هيام نأ .ل وفله < كلاتلاو كرا كلا

 . ةلئامتم ماسجالا نأ ناهرباا اذهب تبثف . رهاظ مسقلا اذه داسفو

 اذإو . ىناثلا لثلا لع اضيأ حصي هناف نيلثملا دحأ ىلع حصي ام لك : لوقنف اذه تبث اذإو

 هذمهل سمشلا مسج صاصتخا ناك لدبلا ىلع تافصلا عيمج لوبق ىف اهرساب ماسجألا توتسا

 قلاف ناك اذه تبث اذإو.. ناتحما لغافلا صيضختت نكي. نأو:دبال ةرانالا هذه ةءاضآلا

 : ملعأ هللاو ؛ بولطملا وه كلذو ىلاعت هللا وه ةقيقحلا ىف حابصالا

 ىلعلد دق عطاقلاناهربلا لب . مدعلاب ةهيبش ةبلظلا نأ بولطملا اذهريرقت ىف 4( عبارلا هجولا

 لكلا بلق ىف عزفلاو فوذلا لصح ىلليللا لظأ اذاف . دوجولا ضحم رونلاو ىدع م ورقم هنأ

 تاليعفتلا تعفرو تاريثأتلا تلطعتو تاكرحتملا تنكسوتاوءالاك اوراصو مهيلع مونلاىلوتساف

 مونلا فعضف كاردالا ةوقو ةايحلا ةدام روصلا ىف خفن هناكف ماعلا اذه ىلإ حابصلا رون لصو اذاف

 ىف ةكرحلاو سحلا ةوق روهظ ناك لك أو ىوقأ حابصلا رون ناك اءلكو . روهظلاب ةظقيلا تأدتباو

 ناك املو ةكرحلاو سحلاو ةامحلا ةوق وه قلخلا ىلع هللا معن مظعأ نأ مولعمو . لكأ تاناويحلا

 مظعأ نمروتلا قيلخت ىف ىلاعت هللا ةردق ريثأت ناك لاو>ألا هذه لوصحل لصألا ببسلا وه رونلا

 . مركلاو لضفلا عاونأ لجأو معنلا ماسقأ

 ماسقأ لجأ ىلاعت هتلاةردق لاك ىلع اليلد هنوك ىف حابصالل !ةلافهناحبس هنوكف اذهتفرع اذإ

 عاونالا فرشأو ماسقالا لجأ قاخلا ىلعىلاعت هللانم اناسحإو ةمحرو الضف هنوك ىفو : لئالدلا

 «)م رخف )مو



 ةيآلا «انكس ليللا لعجو حابصالا قلافد ىلاعت هلوق رت

 ىف مثيلا نب ىلع وبأ هيلع لوع ىذلا هجولاوه اذه انب طيحلا ءاوحلا ىلإ لصي ىت> هل قدالم رخآ

 :ةثكلا يطاخملاب هايس ىدلا دياتك فا تملا أ دهن سازقت

 ؛ نوللا مدع فافش مرج ءاوهلا نأ : لوألا : نيهجو نم لطاب رذعلا اذه نأ ::تازؤولعااو

 . ةفسالفلا نب هلع قفتم اذهو.:هرهوجو هتاذ ىف نوللاو.« رولا لبقي ال هناذ كلذك ناك اهو

 ديب ال كالذك ناك ولو, ةطلطنلا لعارطنلا كفتول هخلقلم عوز وعلا زرعت اانأب هللا ااوجتحاأو

 لبقي مل هنأ انبلع كلذك نكي مل ثيل ؛ هءاروام راصيإ نع اعنام هراصيإ راصلو ؛ هءارو اهف رصبلا
 نأ عنتماف « هريغ ىلا هنم رونلا سكعني نأ عنتما كلذك ناك هو ؛ هرهوجو هتاذ ىف رونلاو نوللا

 دال ليكم كنار رمل ان ارح

 ىهو ؟ ةنخداألاو ةرخنألا نم ةفيثكءازجأ قفاآألا ىف لصحمنإ : لاقي نأ وحال مل : اولاق ناف

 ءوضلا لوصحل انيس ريص# اهبف ءوضلا لوصحب نإ مث . سمشلا صرق نع رونلا لبقت اهتفاثكل

 ةنخدالاو ةرخنالا تناك اسلاك ناكل متركذام ببسلا ناكول : لوقنف , امل لياقملا ءاوهلا ىف

 هنم سكعلا لعلب « كلذك رمألا سيل هنكلىوقأ حابصلا ءوضنوكي نأ بجو ؛ رثك أ قفآلاف

 . رذعلا اذه لطيف

 قفالا ةرئاد ىه ىلا ةرئادلا نا مثيلا نبا هركذ ىذلا مالكلا اذه لاطبا ىف «ىناثلا هجولا )

 ىف راهنلا فصن ىهىتتلا ةرئادلاف ؛ ل ناكاذاف « نيرخآ موقل راهنا فصن ةرئاد اهنيعب ىهف ءانا

 ماوقالا كتلزوالل ىفاللا اتا ذا ابرك لككم اذن

 علا: اون زواكيو لالا كمصر ةرئاد؟ ىلا لرستفلا كما زرضو اذا: لوس اذه تينااذأ

 قرش عبر وه ىذلا كلفلا نم عبرلاو « كانه ماعلا فصن رانتساو ؛ ماوقألا كلوأ ىلع تعلط دق

 اهركر زواجي اذإ سمشلاف كلذك ناكاذإو ةدلبلا كلت ىلإ ةبسنلاب ىنرغ عبر هنيعب وهف اندلب لهل

 لبقي ءاوطلا ناكولف . اندلب لهأل ىقرشلا عبرلا ءاوحل ايذاحم ابمرج راص دق ليللا فصن ةرئاد نع

 فصن دعب اندلب نم قرشلا عبرلا ءاوه ىفرونلاو ءوضلا لصحي نأ ف و الفلا نو روب كا

 نكي مل ثيحو « ليللا فصن دعب ةرانالاو ةءاضالا ةياغ ىف قرششلا عبرلا ءاوه ريصي نأو . ليللا

 هك قتلا يدعلا لطب اذه لطب اذإو ٠ ةتاذ ىف اونا ةيفيك ليقيال ءاوملا نأ انبلع كلذك سلا

 ىلاعت هللا وه ةملظلاو ءوذلا قلاخ نأ ىلع نيضح نيِلَمع نيقبقد نيناهر انركذ دقف مثيلا نبا

 : لعأ هللاو سمشلا صرقال

 : لوقت انأ الإ . سمشلا ريثأتب ناك امنا ملاعلا ىف لصاحلا رونلا نأ به (ثلاثلا هجولاوإل



 ةو ةيآلا'ءانكس ليللا لعجو حابصالا قلاف» ىلاعت هلوق

 علطي مث. ةصلاخ ةلظ هبقعت مث «ناحرساا بنذك ليطتسملا حبصلا وه (لوآلا حبصلافإل

 هبيقع لصحت ىذلا ليطتسملا وهو : لوآلاحمبصلا امأ : لوقنف قفآلا عيج ىف ريطتسملا حبصلا هدعب

 امإ رونلا كلذ نإ : لوقن انال كلذو « هتيكحو هللا ةردق ىلع لئالدلا ىوقأ نم وهف ةصلاخ ةبلظ

 نال كلذو « لطاب لوآلاو ؛ كلذك رمآلا سيل وأ سمشلا صرق ريئأت نم لصح هنإ : لاقي نأ
 ممل اقف ةرئادلا كلت نوكن ىذلا عضوملا لهاف ليللا فصن ةرئاد ىلا لصو اذا سمشلا رك

 هنأ ىضتقي كلذو ؛ ضرألا ةرك فصن اضيأ عضوملا كلذ ىفو « مهق رشم نم سمشلا تعلط دق

 : وجلا ءازجأ عيمج ىف اريطتسمارشتنم نوكي ءوضلا كلذو « انتدلب نم قفرشلا عبرلا ىف ءوضلالصح

 رثأ ناك ول لوألا حبصلاو :لاجلاو ةدايزلاو ةوقلا ىلا ةعاس لك ىف ءوضلا كلذ نوكي نأ بحبو

 هيف ارشتنمقفالا عيمج ىف اريطتسم نوكي نأ بحي لب ؛ اليطتسم اطخ هنوك عنتمال سمشلا صرق
 كلذك مالا نكي ملاملو ؛ ةظحلو نيح لك بسحب الماكتم اديازتم نوكحي نأو ؛ ةيلكلاب
 مث « ناحرسلا بنذب برعلا هبيشت ىتح دعاصلا ضيبالا طيخلاك ودبي لوآلا حبصلا نأ اندلع لب
 ليطتسملا حبصلا كلذ نأ انلع كلذ دعب ريطتسملا حبصلا لصحب مث , ةصلاخ ةبلظ هبيقع لصحي هنأ

 هللا قيلختب الصاح كلذ نوكي نأ بجوف ٠ هرون سنج نم الو « سمشلا صرق ريئأت نم سيل

 هريدقتبالا اه تاثال تايلظلا نإ و.( هقيلختب لإ وجوال سيلراونالا نأ لع اين ءاد

 (رونلاو تاملظلا لعجو) ةروسلا هذه لوأ ىف لاق اك

 رئاسو رمقلاو سمشلا نأ انملع انلمأتو انثحب امل انأ ليلدلا اذه ريرقت ىف (ىااثلا هجولاوإل

 عوقو عنتميف اهل الباقم نوكب ال ىذلا امأف ٠ امل لباقملا مرجلا ىلعالإ اهؤاوضأ عقتال بك اوكلا

 وضل لاوحأ نع! نيثحانلا نتيضايزلا نيبو :ةفشالفلا نيب ابلع, قفتم.ةمدقملا ةاذهاؤا « هيلع اهئاودأ

 . ةسيفن هوجو اهريرقت ىف مهلو : ءىضمملا

 سمشلامرج نوكي الف قفالانم ةعفتر مريغ ميبصلا عولط دنع سمششلا : لوقت اذه تفرع اذإ

 ناك اذإو « ضراللا هجو لع نمقلا ءوض عوقو عنتميف ء ضرألا هجذ ءارخل خفر طخ اك

 قيلختب كلذ نوكي نأ بجوف ٠ سمشلا صرق ريئأت نم حبصلا ءوض نوكي نأ عنتمأ كإذك
 . راتخلا لعافلا

 اوشا لاذ ةءلضإ نجت نذوالا نع امرك وج قابطلا "الاه ذأ زوجبال مل : اولاق ناف

 تحن فقاولا ءاوهلا ءوض هريصيف « ضراألا قوف فقاولا ءاوهلل لباقم ءاوحلا كلذ مث « هل لباقملا

 ءاوه ىلإ ءاوه نم ءوضلا كلذ ىرسي لازيال مث « ضرالا وف فقاولا ءاوحلا ءوضل اببس ضرأألا
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 (052 ميلعلا نب زعلا

 سس ع لس هس

 ىنأف) تيمحلا ىحنا راضلا عفانلا قلاخا ربدملا هلا كلذ : هانعم مهضعب لاق «ىلوألا ةلأسملا)

 جرخي انت هنأ مدهاش اك مكنأ هال نأ ١ ناثلا ل مانصالا ةداعلا لييفلا ,اتبالثأ ف (نوكفؤت

 ةرم ةتيملا ةفطنلا نم ىلا ندبلا جرخأ هنأ متدهاش مث , ىملا نم تيملا جرخمو ؛ تيملا نم ىحلا

 دوصقملاو 9؟ 1 ةرم ميمرلا بارتلا تءم نه 25 ندبلا ع نأ نودعيلسل فيكف 04 ةدحاو

 بالقنالا عنتميال كف ةبسنلا ىف نايواستم نادضلا ًاضيأو ء رشنلاو رشحلاب مهي ذكت ىلع راكنالا

 عنتمال كف ٠ لوألا ىلإ ناشلا نم بالقتنالا عنتمبال نأ سيرا ارخكلا لا داق ادجأ نم

 نيريدقتلا الك ىلعو ٠ توملا دعب ةايحلالوصح عنتمال نأ اضيأ بجو . ةايحلا دعب توملا لوصح

 .رثنلاو رشحلاوثعبلاب لوقلا زاوج هنم ج رخيف

 سيل دسعلا لعف نأ ىلع (نوكفؤت ىتأف) هلؤقب دابع نب بحاصلا كسمت 4 ةييناثلا ةلأسملا))

 (نوكفؤتىتأف) كلذعم لوقي نأهب قيلي فيكف ؛هيف كفالا قاخولىلاعت هنالل : لاق . ىلاعتهّللاقولخم

 رخآلا ىلع نيفرطلا دحأ حجرت ناف « ةيوسلا ىلع نيدضلا ىلإ ةبسنلاب ةردقلا نأ هنف اللا

 نأ نسحب فيكف ؛ قافتالا ضحم نوكي لب ؛ دبعلا نم ناحجرلا اذه نوكي ال ذئنيخ ؛ حجرملال

 ىلإ ةيذاجلا ةيعادلا ىهو ء مجرم لوصح ىلع حجرملا كلذ فقوت نأو (نوكنفؤت ىتأف) هل لاقي

 لك مكمزلي لدلحو 2 لعفلا بجي اطوصح دنعو ؛« لاك هللأ نم نوكي ةيعادلا كات ليوصخ لعفلا

 . ملعأ هللاو . انيلع هومتمزلأ ام

 ريدقت كلذ انابسح رمقلاو سمشلاو انكحس ليللا لعاجو حابصالا قلافإل ىلاعت هلوق

 6 ملعلا زيزعلا

 ناك مدقتملا عونلاف )ع 0 هتردقو هملعو عناصلا 5 لك 8 عون اذه "تأ معا

 لاوحأللا س دا ةنآلا هذه ف ةركدملا عونلاو 5 تارا تاثثلا ك1 ةلالد نم ار

 تابنلاب ىونلاو بحلاقلف نم ةردقلا لاك ىف مظعأ حبصلا رونب ليللا ةملظ قلف نال كلذو : ةيكلفلا

 نم اعقورثك أو بواقلا ىف مظعأ ةيكلفلا لاوحألا :رأ ةرورضلاب مولعملا نم نالو : رجشلاو

 . ناحبص حبصلا : لوقت نأ : لوألا : هوجو نم ةجحلا ريرقتو « ةيضرأللا لاو>الا



 هع ةيآلا «نوكفؤت ىنأف هللا كلذ» ىلاعت هلوق

 هنأب هيلع عطقيام ضعب ريصي دق : ثلاثلا . سكعلاب و « عيطللا نم ىصاعلاو : حون دلو قح ىف اك

 ىف ريثكلا نويفآلا هوةس اناسنإ نأبطلا ىف اوركذ . سكعلاب و « ميظعلا عفنلل ايس ةرضملا بجوي

 هوعضوو هعضومنمهوعفر لاخلا فت اوميس هنأموقلانظو هلوانتاملف « تومي نأ لجل بارعثلا

 . هنم نويفالا كلذ ررض عافدنال اببس ةغدللا كلت تراصف هتغدلف ةميظع ةيح تجر لظم تدب ىف

 عافدنال ايبس ةغدللا كلت تراصف هر> ةوقب لتقي ىفآلا مسو « هدرب ةوقب لقي نويفآلا ناف

 راظعأ ةناوك هه دعهتحي امع لون انههف؛ نوفل ةررغ

 اربدم ملاعلا اذهل نا ىلع لدت ةعفادتملا لاعفالاو ةفلتخملا لاو>اآلا هذه لكو . كلذ نم سكعلاب

 . ةفيرش ةيلاع ثحابم ثحابملا هذه تحتو . ىدس مبكرتامو قاخلا حلاصم لمهأام ايكح

 (تيملا) صاع نع صفحو ىتاسكلاو ةزمحو عفان أرق ةيآلا هذه ثحابم نم (ىناثلا ثحبلار)

 .نارقلا ف سنجلا اذه لك ك|ذكو :نيتملكلا ف فيفختلاب نوقايلاو نيتملكلا ىف ةددشم

 جرخمو) لاق مث (تيملا نم ىلا جرخب) الوأ لاق هنإ : لوقي نأ لئاقل نأ 6 ثلاثلا ثحبلار)

 ؟ كلذ راتخا ىف ببسلا اف« حيبق لعفلا ىلع مسالا فطعو (ىملا نم.تبملا

 جرخي ) هلوقو (ىونلاو بحلا قااف) هلوق ىلع فوطعم (ىحلا نم تيملا جرخمو) هلوق : انلق

 تابنلاب ىونلاو بحلا قلف نآل (ىونلاو بحلا قلاف) هلوقل ريسفتلاو نايبلاك (تيملا نم ىلا

 هلوق ىلإ ىرت الأ . ناورحلا كح ىف ىدانلا نأل . تيملا نم ىحلا جارخإ سنج نم ىئانلا رجشلاو

 ىتتعي لعافلا كلذ نأ ىلع لدي لعفلا ظفل نأ وهو « رخآ هجو هيفو (امتوم دعب ضرأألا ىحبو)

 : ةعاسف ةعاس هب ءانتعالاو ددجتلا ديفيال هناف مسالا ظفل امأو . ناوأو نيح لكىف لعفلا كلذب

 قااخ نم له) هلوق : لاقف زاجمالا لئالد باتك ىف الثم اذهل ىناجرجلا رهاقلا دبعخيشلا برضو

 هنأ ديفت لعفلا ةغيص نال (كةزري) هلوق وهو لعفلا ظفلب هركذ امنا (ءامسلا نم كقزري هللا ريغ

 (ديصولاب هيعارذ طساب مهلكو) ىلاعت هلوق هلاثف مسالاامأو . ةعاسف ةعاسو الاخ الاح مهتذري ل

 . ةدحاولا ةلاخلا كلت ىلع ءاقبلا ديفي (طساب) هلوف

 ') : نوكي دقو : تاريخلا ٍظعأ رشا تابجوم

 نم ىلا جارخاب ءانتعالا نوكي نأ بجوف ؛ تيملا نم فرشأ ىلا : لوقنف اذه تبث اذإ

 ةخيصب لوآلا مسقلا نع ريبعتلا عقو ىنعملا اذهلف « ىلا نم تيملا جارخاب ءانتعالا نمرثك أ تيملا

 نم لك أو نثك أ تيملا نم ىلا داجتاب ءانتعالا' نأ لع اهببنت## مسالا ةغيصب ىناثلا نعو « لعفلا

 8 هدارع ملعا هللأو : للا نم ثمملا داحتاب ءانتعالا

 : ناتلئسم هيفو «نوكفوت ىتأف هللا كلذإل ةيآلا رخآ ىف ىلاعت لاق مث



 ةيآلا «ىوذلاو بحلا قلاف هللأ ناو لاك هلوق 1

 نو 5 ىق هتانع نأ كفرعو. لك أ ةرجتفلا كالت 000 نأ تدلع ةد>اولا ةقرولا

 لك( تابنلا ةلج

 ناويحلا قيلختب هتيانع ناتسلع ناورحلا ةحاصمل تابنلا ةلمج قاخ ا ىلاعت هنأ تفرعاذإ مث

 قيلعيو هم انع نا ؟كقلعأ نانا زه تانازيلا ةلجل قلع قمضاوظتلا نأ ةضاعاتكو ”لكأ

 ناسنالل ءاودو ءاذغ نوكيل ملاعلا اذه ىف ناويحلاو تابنلا قلخ امتاىلاعت هنأ مث . لكأ ناسنالا

 تقلخامو) ىلاعت لاق 57 ةمدخلاو ةيحاو ةفرعملا وه ناسنالا مالح نم دوصقملاو هدسجح بسك

 (نودبعيل الإ حالا نجلا

 ةقلخ ةيفيكف رعاو ؛ ةرجشلا كل: نم ةدحاولا ةقرولا كلت ىف ا نيعب نيكسملا اهمأ رظناف

 اهنم ريخاللا دو هصقملا نأ كل 2-52 اهقوف ام ىلإ ة هبث لص نم لقتنا م ءاهف راتوالاو قورعلا كلت

 اكد ال تافشاكملا نم بأي كِيلَع حتفني ذئايخ 5 ةبرشيلا حاورالا َّق ةحناو ةفرعملا لوصح

 (اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت ناو) لاق م« ةيهانتم ريغ كقح ىف هللا معن عاونأ نأ كل رهظيو

 ريس ّق رصتخ مالك أذهف 5 ةاوتلاو ةيحلا 0 ةقرولا كىللت ةماخ ةيفيك 0 رهظ اما كلذ 0

 رخآ الام ىلإ اهيعشتو اهقيرفت هنكمأ هيلع نانالا فقو ىتهو (ىونلاو بحلا قلاف هللا نإ) هلوق

 :ةيادحلاو قيفوتلا هللا لأستو:« هل

 : ثحابم هيفف (ىملا نم تيملا جرخمو تيملا نم ىلا جرخي) ىلاعت هلوقاما 4 ةيناثا ةل أسملا)

 ةايحلا ةفص نع ايلاخ ناكامل مسا (تيملا) و٠ ةانحلاب افوصوم نوك املهسا (ىملا) نأ : لوآلا

 .ايح نوكال تاننلا: 0 اذه ىلعو ؛ هيف

 ىلع نيظفللا نيذه لاح 8 لواألا : 8 نالوق(تيملا)و(ىحلا) اذه ريسفت قسانلاف اذه تفرع اذإ

 كلذكو « ةتيمةفطن ىحلا رشبلا نءجرخ مث ءايح ارشب ةفطنلا نم جرخ : سابع نبا لاق . ةقيقحلا

 ..يلئأ - هنتم 0 ؛ةتيم ةضيب ةحاجدلا نم جرخم مث «ةيح ةجورف ةضيبلا نرد جرخب

 ان و ةعيبطلا ببسب نوكي نأ موي لثملا نع لثملا لوصخل «نايفانت» ناداضتم تيملاو

 ريدقتب 0 0 كيال لب :ةيصاخلا ىاةحببطلا كين نورك نأ عنتميف ٠ دضلا نم دضلا لوصح

 ميلعلا ربدملاو . ريكحلا ردقملا

 : هوجوهفو ءاضيأةيزاجادوجولاىبعو )2 هان رك ذام ىلع(تيملا )و( ىلا ) لمح نأ« ىف انانوقاو)

 ىلا تابنلا نم سبايلا جرخي و سبايلا بحلا نمرضخلا ىرطلا ضغلا تابنلا جرخي : جاجزلا لاق : لوآلا

 نمّؤملا ند رفاكلاو 5 مهاربا يح ف 7 رفاكلا ند نمؤملا 6 8 سابع نبأ لاق : قالا ٠ يانلا



 ها ةيآلا «ىونلاو بحلا قلاف هللا نأ» ىلاعت هلوق

 كلذو « بللا كلذ هتحنو « بللاب طا قيقرلا ءاشغلاكوه ىذلا رشقلا كلذ هتحنو ؛ بشالا هبشي

 دوصقملا وهو 1 نهدلا وهو فيطل م ىللعو 2 ركل اضيأ وه فيثك مرج ىلع لمتشم بللا

 ىواست عم اهموعطو اهلاكشأو اهتاولأو اهتافصو اهعئابط ىف ةفلتخلا ماسجألا هذه دلوتف ؛ لبصألا

 رييدتب تثدح اما اهنا ىلعلدي « عبرألا عئابطلاو ةعبرألا لوصفلاو موجنلاو عئابطلا تا ا ١

 هنا كرا هضامحو ؛ بطر دراب هلو « سباي راح هرشق جيرتالاف ؛ ةدحاولا ةبك افلا ىف ةلصاح

 هذهد]و دف « بطر راح هملو هؤامو « سباي دراب همحيو هرشق بنعلا كلذكو « سباي راح هرذبو

 :اهسماخو. راتخملا لءافلاداجباب نوكي نأو دبال ةدحاولاةبحلا نع ةرفانتملا صاوخلاو ةداضملا عئابطلا

 زوللاو زوجلا ف مج راخلا ىفرشقلاو لخادلا ف بللا نوكي اهضعبف ةفلتخم دكاوفلا لاوحأدحت كلنا

 « شمشملاو خوخلاك لخادلا ىف ةبشخلا نوكتو : جراخلا ىف ةبولطملا ةبك افلا نوكي اهضعبو

 ضعبورغلاىونىف اك ؛ هلبلال اهضعبو . خوخلاو شمشملا ىونفف يبل اهل ةاونلا نوكي اهضعبو

 هذهىف ةفلتخملاوحأ هذبف ؛ نيتلاك ابولطمهلك ن وكي لب ؛ رشق جراخلا و لخادلا نم هلنوكيال هك اوفلا

 ريعشلا ل كشو « ةرئاذفصن هناك ةطنحلا ل كشفروصلاو لاكشالاق ةفلتتم توبحلاهذهاضيأو انك اوفلا

 هذبف ؛رخآ هجو ىلع ضنا لكشو « ةرئاد هناك سدعلا لكشو « امههتذعاقب الصتأ ناطور هناك

 كلذ ىلع الإ لمكيال اهييكرت نا قلاخلا لع مكحو رارسال نوكت نأو دبال . ةفلتخما لاكشالا

 ىرخأ ةعفنمو ىرخأ ةيصاخبوبحلا عاونأ نم عون لكى ىلاعتقلاخلا عدوأ دقف اضيأو « لكشلا

 لاكشالا و تافضلا هذهنفالتخاف «رخآ.ناوومحلا امس و نازوحل ءاذغةدخ رولا ةرفل نوكك دعف اضيأن

 لعافلا قيلختب تلصح امنإ اهلك نأ ىلع لدي بك اوكلا تاريثأتو عئابطلا داحتا عم لاو>الاو

 ادحاو اهخ تدحتو ةردبقلا قار وأ نم ةدحارو ةقررو احدت اراد كنا ا ميكحلا راتخلا

 لصفني هنا ايو « ناسنالا ندب ىلإ ةبسنلاب عاخنلاكةقرولا كلت ىلإ ةبسنلاب هناك اهطسو ىف اهقتسم

 بعش ةبعش لك نع لصفني لازيال مث . ناسنالا ندب ىف ةرسيو ةنمب ةريثك باصعأ عاخنلا نم

 شم ايوبمسللبولببلااوو اواو ا

 رصتلاو سلا نع طوطخلا كلت جرخت ىّتح جهلا اذه ىلع قبب لازب كا نوال م قدأ ئرخأ

 بذج ىلع ىوقت ةقرولا كلت مرج ىف ةزوكرملا ةيذاجلاىوقلا نأ ىتح كلذلعف امنإ ىلاعتقلاخلاو

 كلت داجبا ىف قلاخلا ةبانع ىلع تفقو ايلف ؛ ةقيضلا ىراجملا كلت ىف ةيضرالا ةفيطللا ءازجالا



 ةيآلا «ىونلاو بحلاقلاف هللا نإ» ىلاعن هلوق هو

 راح لفعلار ءاانرص افتر اضخح اهو دعم اكد و ىلإ قا لخخد نأ" ]يق :ىثلاف .قلفلا كلذكو

 مدعلانمدجوملا عدبملا هجرخأ اذاف ؛ قاقشناالو قالفتا الو اف جارفنا ال ةلصتم ةملظ مدعلا نم

 كلذنم ثدحملا كلذ ج رخأو . هقلفو مدعلا كلذ قش مهوتلاو ليختلا بسحب هن اكف « دؤؤجولا ىلإ

 . عدبملاو ثدحملاو دجوملا ىلع قلافلا لمح دعبيال ليوأتلا اذهف . قشلا

 ادوصقم نوكي ىذلا وه بحلاو « قشااوه قافلانأ : نيرثك آلا لوق وهو 4 ىناثلا لوقلاو )ل

 لثم ةرّعلا لخاد ىف دوجوملا ىثلا وه ىونلاو « عاونألا رئاسو ريعشلاو ةطنحلا ةبح لثم هتاذب

 . امهريغو رعلاو خوخلا ىون

 نم ردق هب رم مث ؛ةبطرلا ضرالا ىف ةاونلا وأ ةبحلا تعقو اذإ هنا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ىفلا| ىلعلا,امأ ورع الع اهللقمأ' ناو اقم .اًهالعأ نما ةاؤدلا و ةللطأ: كاتس ىلا هللا زهظأ ةانملا

 ىف رهظي ىذلا قشلا امأو , ءاوحلا ىلإ ةدعاصلا ةرجشلا هنم ج رخب هناف ةاونلاو ةبحلا ىلعأ ىف رهظي

 ريصتو « ةرجشلا قورعب ةامسملا ىهو ضرألا ىف ةطباحلا ةرجشلا هنم ج رخي هناف ةبحلا كلت لفسأ

 ضراألا ىف ةطباخلا ةرجشلاب ءاوها ىف ةدعاصلا ةرجشلا لاصتال ايبس ةاونلاو ةبحلا كلت

 ضرأألا قيعف ىوملا ىضتقت تناكنإ ةرجشلا كلت ةعيبط نأ : اهادحاف : بئاجت انهه نا مث

 كنكك 1118 !ذؤدكلا شتت كناك ناو ؟؟ةااومملا قا ةدعاطلا ةزجسشلا'اهنما تدلون تنبكف

 دبشي لقعلاو س حلا نا عم نات رجشلا ناتاه اهنم دلوت املف ؟ ضراألا ىف ةطباملا ةرجشلا اهنم تدلوت

 عبطلا ىضتقمب سيل كلذ نأ انبلع «ىرخألا ةرجشلا ةعيبطل ةداضم نيترجشلا ىدحإ ةعيبط نوكب

 مرج ضرأألا نطاب نأ : اهناثو . عارتخالاو نيوكستلاو عادبالاو داحنالا ىضتقمب لب « ةيصاخلاو

 فارطأ دهاشن انإ مث هيف ىوقلا داحلا نيكسلا صوغي الو هيف ةيوقلا ةلسملا ذفنت ال بلص فيثك

 ! 10115 كار اقل ةوق ىدأب .هعيضأل ناسنالا ابكلد ول تحب ةفاطللاو ةقدلا ةياغ ىف قورعلا كلت
 مارجألا كلت نطاوب ىف صوغلاو ةبلصلا ضرالا كلت ىف ذوفنلا ىلع ىوقت ةفاطللا ةباغ عم امنا 3

 نأو دب ال ةفاطللا ةباغ ىف ىه ىتلا ةغيعضلا مارجألا هذهل ةديدشلا ىوقلا هذه لوصخ ؛ ةفيثكلا
 ةرددعلا كلتا يضعوا! دفع ةاؤالا كلت نم دلو اذنأ ”ةاهتلاثأو“ : ميكسحلا زيزعلا ريدقتب 6

 طسوفو ةبشخلا مرج رشقلا كلذ لخاد ىفو ؛ ةصوصخم ةعيبط هل ةبشلا رشق ناف « ةفلتخم عئابط

 دلوتيو امتاصغأ ةرجشلا قاس نم دلوتي هنا مث « شوفنملانبعلا هبشي فيعضوخر مسج ةبشخلا كلت

 ةبك افلل لصحي دق مث ءاثلاث ةبك افلا مث ءايناث راونألاو راهزألا مث ال وأ قاروأللا ناصغالا لع

 ىذلا رشقلاكلذ هتحتو : رضخالا كلذ وه ىلعألا هرشق ناف ؛ زوجلا لثم : رشقلا نم عاونأ ةعبرأ
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 تنام ا

 نم تلا جرخمو تيما نم ىحلا جرخي ىَوَلاَو بحلا قلها 8

 تح ١ اا احح 7

 م ترج ناهس د اس دل اس

 «.5» نوكفوت ىنأف هللا حل يللا

 بهاذملا كلت ىفام اودهاشو هودرو اذاف : ةمايقلا لفحم ىف دورولا دنع اهب اوسخ مهنأ اوظو

 ةرتلجلا ةفادع انما كادعلا نف راك اكايج ةئادرلا مئادلا باقعلاو ديدشلا باذعلا نم

 هل لصح ملام ليصحت ىف ىظعلا ءالباو نيدششلا ءانعلا لمحت ىف هلام قفنأ فيك هنأ وهو : ةمادنلاو

 ناكاندلا راد ىف هدقتعي ناكام لكن اهلربظهناوهو : ةلجخلا ٍتاذع اهنمو ؛!ءاتعلاو باذعلا الإ هنم

 عومجج نأ كش الو « يظعلا عمطلا عم ديدشلا سأيلا لوصح اهنمو « ةلالضلا حيرصو ةلاهجلا ضحم

 ىرنامو) هلوق نم دارملا وهو « ةيناحورلا ةميظعلا مالالاو ديدشلا باذعلا بجو لاوحالا هذه

 ىلعردقي هب ىذلارمآلا هتاف هنأ هل ادب امل هنأ : اهعبارو (ءاكرش كف مهنأ ماعز قل ؟ءاعفش كحد

 ءاجر هل قب نذاف ؛ تارضملا لوصح بجوب ىذلا رمألا هدنع لصحو .تاريخلا باستكا

 مزجلا لصح اذإ امأ . نزحلا كلذ فعضيو ملآلا كلذ فحي انههف هوجولا ضعب نم كرادتلا ىف

 هيلاو ؛ ادجءالبلا ىوقيو نزحلا مظعي انههف رذعتم ناصقناا كلذ ربجو م كرادتلا ناب نيقيلاو

 تعطقت دق دسجلاو سفنلا نيب ةلصاحلا ةلصولا نأ ىنعملاو (مكنيب عطقت دقل) ىلاعت هلوقب ةراشالا

 قوف ناببال هنأ رهظي بتارملا هذه ق؛اةح ىلع فوقولا دنعو . ىرخأ ةرم ابليصحت ىلإ ليبس الو
 نيلاضلا ءالؤه لاوحأ ح رش ىف نايبلا اذه

 مكلذ ىلا نم تيملا جرخمو تيملا نم ىحلا جرخي ىونلاو بحلا قلاف هللا نإ ) ىلاعت هلوق

 4نوكفؤت ىتأف هللا

 : لئاسم ةيآلا ىف

 ملكت مث «ةوبنلا رمأ ريرقتب هفدرأ مث ديحوتلا ىف راكت امل ىلاعت هنأ ٍلعا «ىلوألا ةلأسملا)

 هملع لاكو : عناصلا دوجو ىلع ةلادلا لئالدلا نكد ىلإ "انهه ذاعإج لصاالا دنع عي رافت ضعب ىف

 بلاطملا لكو « ةيلقنلاو ةيلقعلا ثحابملا عيمج نم ىلصألا دوصقملا نأ ىلع اهيبنت هتردقو هتمكحو

 : نالوق (ىونلاو بحلا قلاف) هلوق ىفو : هلاعفأو هتافصو هتاذب هللا ةفرعم وه ام:إ ةيكحلا

 (ىونلاو بحلا قلاف) لتاقمو كاحضلا لوقو سابع نبأ نع ىورم وهو 4« لوألا لوقلا )
 قمل وع نطفلا < لت يلطاف ةبهذم# قلاغ, اويهذر ءىاتجكا ولا هلاك ىذا ل نال

 «)خ  رخف - ١١و
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 9 َن فلا ا مكلصو عطقت دقل ةيآلا نم دارملا نآآل دارا دض اذهو كقارتنا 1

 ؟ نيايتلاو قارتفالا هلصأ نأ عم ٌلصولا تع نوكي نأ راج فك ؟ لق ناف

 «اةركولا نطعبا نم ةلصا ماو مكرايقم اميننب نيذللا:نيئيملاا ف لكعتي ا اك !ظفللا | اذه”"انق

 ةلكررلا ,عمىيظفللا/ اذه ناعتشسا نسخ ثيبلا ده ؛ محر هنيبوىنإبو ؛ ةكرش هنيبو ىنيب موتك

 هنأ هج وذ بنلاب , (كني عطقت دقل) أرق نوم أ . مكلصو عل طقت دقل هانعم (مكنيب عطقت دقل) هلوقف

 :ريدقتلاو ىتأف ًادغناكاذإ اولاقمهنإ : هيوبيس لاقو 5 9 عطقتدقل : ريدقتلاو لعافلا رمخأ

 : نيدقتلا :ئرابنالا نبا لاقو :انهه اذكف . لاحلا ةلالدإ رمخأف , ىتأفادغءالبلا وأ ءاجرلا ناكاذإ

 . اهانعم حوضول تفذخ . ب ام عطقت دقل

 ةمايقلا لاوحأ ةفرعم ىف فيرش نوناق ىلع ةلمتشم ةيآلا هذه نأ ملعا «ةيناثلا ةلأسملا)

 ىرلختإلا ر ةقللا لوران تارك, يا 2 [دكملا ادب (تقلتت اعإ ةيناسنالا سفنلا نأ: اهلاوأق

 هتافآ تيوقو هتارسح تمظع ةتبلا نيبولطملا نيذه لصح لو دسجلا سفنلا تقراف اذاف ةلضافلا

 اهلطبأو اهعيض هنإ مث ءاهب ةيدبالا ةداعساا باستك | نكمي ىتا ةفيرشلا ةلآلا هذه لثم دجو ثيح

 : اهناكي (ةرم لوأ مكانقلخ 6 ىدارف انومتتج دقلو) هلوق نم دارملا وه اذهو « ةتبلا اهب عفتني ملو

 دقف ؛ ًايناحور الاكو « ةيئاحور ةداعس ةينادسجلا ةلآلا هذهب بستكت مل اهنأ عم سفنلا هذه نأ

 ةانكار ل1 ليضع ىف ةيغرلا ىف تناكرمعلا الل وطب اهنالل كلذ و: لوآألا|نم.ًادرأ رجا >انع, تام

 ىتامسجلا ملاعلانم هجوتم ةقيقحلا ىف ناسنالاو .اهليصحتىفو « ةبحلاديك أتو ءاهيلعقشعلا ةيوقتفو

 ىلإ ناحورلادصقملانم هجوتي ذخأو ةيضقلا سكعو ةيضقلا بلق نيكسملا اذهف ؛ ىناحورلا ملاعلا ىلإ

 هجوت ىبأمأ ءاش ةيضقلا تيلقنا تاد ايلف « ةينامسجلا تاذللاب رتغاو هدصققم ىسن و ىتامسجلا ىلاعلا

 ءارو اهليصحت ىف هرمع ىنفأو اهبستك | ىتلا لاومألا تيقبف ٠ ىناحورلا ملاعلا ىلإ ىنامسجلا ملاعلا نم

 ةعفنملا عطقنم قب امبرو « هب عفتني ن نأ هنكمبال ناسنالا رهظ ءارو قي ىذلا ءىثلاو هرهظ

 ةبيخلا ةياهن بجوي كلذو ءاهب عافتنالا نع زجعلاعم اهبلا هتافتلا ببسب سأرلا جوعم ةبقرلا جوعم

 لك نأ لع لدي اذهو (كروهظ ءارو مانت وخام متكرتو) هلوق نم دارملا وهو ةريسحلاو مغلاو

 ىلاعت هللا اهركذ ىتلا هذه هتفصف تاريهلا فراصم ىف هفرصي لو نراسنالا هبستكي لام

 كلت كرتاف هللا قاخ ىلع ةقفشلاو هللاماأل مظعتلل 00 اهجلاىلإ اهفرص اذإ امأ « ةيآلا هذه ىف

 هودجب ” ريخ نم مكسفت نال اومدقت امو) ىلاعت 7 اك نيش ءاعلت اهمدق هنكللاو 1 ارا نمل

 ةدسافلا بهاذملاو « ةلطابلا نايدآألا ةرصنىف مهسفتأ اوبعتأ نيك اسملا كئلوأ نأ : ثلاثو (هتلادنع



 /ممأ/ ةيآلا دو 95 مك 0 لضو مني عطقت دقل >' »هأىلاعت هلوق

 لئاقلا نوكي نأ ندعي : مهحأو ورأ نضتقي نالكاوملا 5: لما ةكوقلا اذه تاه نارك لأ لم

 مماقعي ن ولكوملا ةعئالملا مم

 |ه ىلاعت هللا نإ فالتخالا اذه أشنمو ىلاعت هللا وه لوقلا اذه لئاق نأ (قاثلا لوقلا وال

 مهعم رلكتيال نأ بجوي (مهملكي الو) رافكلا ةفص ىف ىلاعت هلوقف ؟ الوأ رافكلا عم ملكت

 نأ ىضتقي (نيلسرملا نلاسلاو مهلا لسرأ نيذلا نلأسنلف) هلوقو (نيعمجأ مهنلألسنل كبروف) هلوقو

 هذه نآل . ىوقأ لوألا لوقلاو « فالتخالا اذه عقو ببسلا اذهلف : مهعم كت لاعت:نوك نأ

 . كيرشتلا بجوي فطعلاو . اهلبقام ىلع ةفوطعم ةبالا

 ؛ نادرفعمج ىدا 0 : ةينقنبا لاق . نالوق هدحاو ىفو عمج ظفل (ىدارف) 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 . فيدرو ىفادر لثم . ديرف عمج : ىدارف هريغ لاقو . نالسكو ىلاسكو , ناركسو ىراكسلثم

 . نادرؤو ديرفو ةدرفو درف هدحاو 0 ىدارف : ءارفلا لاقو

 اوذرض مهنال كلذ“ خيبوتلاو عيرقتلا هنمدارملا (ىدارف انومتئجدملو) هلوةف اذه تفرعاذإ

 اودبع مهنأ : ىتاثلاو . هاجلاو لاملا ليصحت : امهدحأ : نيرعأ ليصحت ىلإ ايندلا ىف مدهجو ممدج

 ءقثمبعم قبل ةمايقلا لفحم اودرو امل مهنإ مث هللا دنع مهل ءاعفش نوكست اهتأ هداقتعال مانصألا

 لك نرع ىدارف اوقبف ىلاعت هللا دنع ل ةعافش مانصاألا كلت نم اودحب لو لاومألا كلت نم

 فراعملا ليصحت ىلإ مثريع اوفرص مهئاف ناميالا لهأ فالخب ؛ هيلع اولوعو ايندلا ىف هولصحام
 مهعم ترضحو مهروبقىف مهعم تيقب ةحلاصلا لامعالاو فراعملا كلتو ؛ ةحلاصلا لامعالاو ةقحلا

 : داعملا مويل دازلا عم اورضح لب  ىدارف اورضحام ةقيقحلا ىف مهف « ةمايقلا دهشم ىف

 :اناتاتم دو ( مكبر عطقت دقل ) ىلاعت لاق مْ

 عفرلاب نوقايلاو « بصنلاب (كنيي) كابكلاك مداع نع صفحو عفان أر أرق (ىوألا ةلأسملا)

 م 0 7-5 لل مكلصو عطقتدقل ؛هانعمو ؛ دوجأ عفرلا : جاجزلا لاق

 امها نوكحي نأ امهدحأ : نيبرض ىلع لمعتسي مسالا اذه : لعوأ لاق . نيب ةكرشلا نم هيف

 افرظ ناكىذلاوه ( ؟كنيب) أرق نم ةءارقىف عوفرملاو افرظ نوكي نأ وجلال

 قارف اذه) و (باجح كنييو اننيب نمو) ىلاعتهلوق امسا هنوك زاوجىلع ليلدلاو , امسالمعتسا مك

 لوق ىف (عطقت) وه ىذلا لعفلا هيلا دنسي نأ زاج عضاوملا هذه ىف امسالمعتسا اسلف (كنيبو ىنيب

 ىذلا نوكي نأ نم ولخمال هنأ افرظ لمعتسا ىذلا وه عوفرملا اذه نأ ىلع لديو : لاق . عفر نم

 دعل:ةنالا ودعت اراصل الإأو لطاب ىناثلا مسقلاو . ردصم اود ذل ناو وأ هيف عستأ فرظ وه
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 اسم داس يي 01 صا د ادرج 2 همس

 ءاَرو؟ انلوخام مت 2 رو ملدا "31 اك ىدآر : اًومتتج دلو

 هس دن سس © | 0 ه ره اساس 3 ل

 عطقت دقل + كرش مكيف مهأ 0 مكءاعفش طعم ىرت امو ا

 2 رتل نا 6 ار ارسا نب ج اج 8 ل سد
 ب

 «4ة 5 لوم زر 3 8 نع لضو م مجند

 1 7 رافكلا ءالا رف 0 دنع

 دسجلا اذه ريغو لكيملا اذه ريغ ءىث ةيناسنالا سفنلا نإ اولاق نيذلا 4 ةيناثل ةلأسملا)

 نع مكسفنأ وجر (مكسفتأ ار رخأر هلرق نأ كلش :انلاقرا آلا هذه هيلع 0

 نيلوآلا نيهجولا ىلع ةيآلا انلمح ول انأ الإ داسج الل ةرياغم سفنلا نأ ىلع لدي اذهو ؛ كد 0

 . لالدتسالا اذه متي مل« ةروكذملا ةسنخلا تالي "ا

 ىذلا باذعلا ىأ نوما باذع : جاجزلا لاق (نوملا باذع نورت مويلارإ ىلاعت لاق مث

 عمج ىلاعت هنأ هتمدارملاو (بارتلا ىف هسدب مأ نوه ىلع هكسعأ) ىلاعت لاق . ديدشلا ناوهلا هب عقب

 كلذكف ميظعتلاب ةنورقم ةعفنم ن وكي نأ هطرش باوثلا ناف « ةناهالا نيبو مالبالا نيب كانه

 قفرلاوه نوحلاو «ناوملاوه نوملا : مبضعب لاق . ةناهالاب ةنورقم ةرضمن وكي نأ هطرش باقعلا

 ىلع نولوقت منك ام) هلوقو (انوهضرالا لع نومي نيذلا نمحرلا دابعو) ىلاعت لاق . ةعدلاو

 ببسب لصح اما ديدشلا باذعلا اذه نأ لدي كلذو (نوربكتست هتايآ نع متكو قحلا ريغ هللا

 ءالبلاو تافآلا نم ناعونلان اذه : لوقأو . هللا تابآ ىلع ربكتلاو « هللا لع ءا 4 نيرماألا عومت

 دكر ينط د او .داواثأ وه زا طل هتلاو .ةوذتا"هنلع نييظا ولن هدمه قيلغا وفم م معلا ل عا وما

 نم» مالسلا هيلع لاق هل نولصتال ىأ (نوربكتست هتايآ نع مث 2ككو):هلاوقبادا'رملا نأ ؟:ئدعاؤلا

 «ركلا قه“ ربا دقق ةقداص ةينب ةدجس هلل دجس

 مروهظ ءارو كانلوخام مكحرتو ةرم 0 مكانقلخ اك ىدارف انومنتج دقاو 9 ىلاعت هلوق

 (نومعزت متنك ام ككنع لضو مكنيي عطقت دقل ءاكرش كيف مهنأ متعز نيذلا ؟ءاعفش مكعم ىرن امو

 لوق ىلعاوطعم ذهن وكي نأ : لوألا : نيهجو لمتحي «ىدارف انومتئج دقلو) هلوق نأ معا

 اك مهنأ ىلاعت نيبف (نولوقت متتك امب نوحلا باذع نوزج مويلا كسفنأ اوجرخأ) ةكئئالملا

 (ىدارف انومتتج دقلو) ىلاعت هللا نع ةياكح نولوقي كلذك ٠ خيبوتلا هجو ىلع كلذ نولوقي

 , ريدقتلا اذه ىلعو ا ال ا ةياكح عمجأ مالكلا نوكيف



 1 ةيالا ءكسفنأ اوجرخأ مهدي اوطساب ةكئالملاود» ىلاعت هلوق

 تارغو:؛ مهرك ذ نيذلا نيملاظلاب دارملاو « لمجملاكلذإ ليصفتلاك(توملا تارمغ ىف نوملاظلا ذإ

 ةريخو «ءاملا ةرمع هلنمو ؛ ةهطعمو ةنرتك نق كا هر ؛ توملا ةدش ىهو ةرمخ عمج توملا

 لق 1 َْق نآأك نم لكل لاقي : جاجزلا لاقو 5 هاطغو هالع اذا ا هرمغ لاقيو 2 ١

 ؛ تارمغلا : هراكملاودئادشلل لاقي مث ء لصألا وه اذه هيلع رثك اذإ نيدلا هرمغو . كلذ هرمغ

 ةكئالم : سابع نبا لاق مهديأ وطساب ةكئالملاو ؛ امظع ًارمأ تيأرل ىأ ء فوذحم «ولد باوجو

 .كسفنأ اوجرخأ هوركحملاب هدي هيلا طسب لاقياك؛ مهنوبذعيو مهنوبرضي مهيدبأ وطساب باذعلا

 : ناتلأسم هيفو , كسفنأ اوجرخأ نولوةي : ريدقتااو . فوذحم انه

 ممداسجأ نم مهحاورأ جارخأ ىلع ممل ةردقال ارح : لإتن الاف (لوالا ةلأسملا)

 9 مالكلا أذه ىف ةنئافلا [ 5

 هر هكلكللا هذه دقت ف : لوقنف

 مهج اولخداف ةرخآلا ىف توملا تارمغ ىلإ اوراص اذإ نيملاظاا ىرت ولو (لوألا هجولا)

 مهديأ وطساب ةكئالملاو ؛ تابيذعتلاو دئادشلا عاونأ نم كانه مهميصي امع ةرابع توملا تارمغف

 . مثردق نا ديدشلا باذعلا اذه نم مكسقتأ اوجرخأ مهل نولوةيو « مهنوتكب باذعلاب مهلع

 توملا لوزن دنع توملا تارمغ ىف نوملاظاا ذإ ىرت ولو : ىنعملا نوكي نأ (ىاثلا هجولا)

 هذه نم مكسفنأ اوجرخأ مه نولوةي مبحاورأ ضبقل مه.ديأ وطساب ةكئالملاو ايندلا ىف مهب

 . مالالاو تافآلا هذه نم اهوصلخو يادشلا

 ةرابع هذهو مداسجأ نم انيلا اهوجرخأ ىأ (كسفنأ اوجرخأ) هلوق نأ (ثلاثلا هجولاو إل

 مزالملا ميرغلا لعفمبب نولعفي مهنأو لاهمإو سيفات ريغ نم حورلا قاهزإ ىف ديدشتلاو فنعلا نع

 ىل ام ىلإ جرخأ : هل لوقيو « هلهم الو ةبلاطملا ىف هيلع فنعيوقحلا هيلع نم ىلإ هدي طسبب حلما

 3 كقادحأ ند هع 8 قاكم نم حربأ د ةعاسلا كيلع

 ىلإ ةدشلاو ءالبلا ىف اوغلب مهنأو محلا ةدش نع ةيانك ةظفللا هذه نأ 4 عبارلا هجولاورل

 . هحور قاهزإ هسفنب ىلوت ثيح

 لوك« عير شت و ديعو وه لب ؛ صب سيل (مكسفنأ اوجرخأ) هلوق نأ (« سماخلا هجولاو)

 ءاقلل جورخلا ىف طشنت نمؤملا سفن نإ : نورسفملا لاق . كب لحب ام ىرتل نآلا ضما : لئاقلا

 لوسر لاق اء باذعلا دشأ ىلإ ريصت امنال « جورخلا اهلع قشيف كلذ هركت رفاكلا سفنو هبر

 كلذو «هءاقل هللا هرك هللا ءاقل هرك نمو هءاقل هللا دارأ هللا ءاَقل دارأ نم» ملسو هيلع هللا بص هللا



 ةيآلا «توملا تارمغ ىف نوملاظلا ذإ ىرتولو» ىلاعت هلوق ا

 هلإ نأ معز نم « ةصوصخلا تاذلا سفن وه لب . ةفصب سيل ازيحتمو امسج تانذلا را ناي

 ره قلاح اهرسأت الملو ؛ ندع تازحتملاو ماسجالا عيمج : لوي هنأ هانعم ناك مسحي سيل ملاعلا

 ةفصلا فسيل مسجملاو دحوملا نيب فالخلا ناكف , تاذلا هذه فني مسجلاو « زيحت؟ سيل دوجوم

 ىفعقي مل فالخلا اذه نأ تبثف . اهفني مسجملاو تاذلا هذه تبثي دحوملا نآل ؛ تاذلا سفن ىف لب

 هنأل ء حيحصب سيلف . هتافص ىف ىلاعت هللا ىلع اورتفا دق ةربجلا : هلوقامأو . تاذلا ىف لب « ةفصلا

 فيكف . ةيضقلا هذهىف اوبذك ناف « حجرم نم هل ديال نكمملا موق ىلع اودازام ةربجلا هل لاقي

 ىلع لعفلا رودص فيقوتب رارقالا مهزا كلذ ىف اوقدص ناو ؟ هلالا دوجو اوفرعي نأ مهنكمي

 ءارتفا ةئوكب هفصو ىذلا نأ تدثف 2 ربجلاب هيمستام نيع كلذو 4 ىلاعت هللأ قيلخت عادلا لوصح

 رخآلا ىلع هيفرط دحأ ناحجر فقوتيال نكمملا لوي نم هللا لع ىرتفملا لب ؛ لطاب هللا ىلع

 راثآلا قا همزلب ل 34 ةيلكلاب عناصلا قن همزل مالكلا اذه لاق نم ناف . حجرملا لوصح ىلع

 مو ىلإ وأ لاف وأ) هلوق ءارقا اوكي لاعت هللا اهفص و ىلا ءايشالا نم «ىناثلا عونلاو )ل

 ناكامو هيلا 0 هنأ ىعدب ناكلواآلاىف نأ 0 هليقام نيو لوقلا اذه نيب قرفلاو (ءىش هيلا 0

 هسفنل حاولا ثبثأ دقق.« لوقلا اذه ىف امأو لسو هيلع هللا ىلص دمع ىلع ىحولا لوزن ندك

 تاشإؤوهو ءبذكلا نم نيميظعنيعون نيب اعمج اذه ناكو مالسلاو ةالصلا هيلع دمت نع هأفنو

 .دوجوم وهام قنو دوجوع نيل

 ثرهلا نيرضنلا هلاقامدارملا :نورسفملا لاق (هللا لزنأ ملثم لزنأس) هلوق (ثلاثلا عونلاو ل

 هنكمي دحأ لكو ٠ نياوأآلا ريطاسأ نم هنإ : نآرقلا ىف هلوقو (اذه لثم اناقل ءاشن ول) هلوق وهو

 دعس نب هللأ دبع نأ ادا 40و. كاازملا ةعداتم ىعدي لئاقلا اذه نا : هلصاحو ؛ هلثم نايتالا

 ناسنالاانقاخ دقلو) هلوق لزن الف « مالسلاو ةالصلا هيلعلوسرالىحولا بتكي ناك حرس وأ 0

 بحي (رخآ الخ هانأشنأ مر هلوق لإ ىهتلا املف « مالسلا هيلع لوسرلا دا (نيط نم ةلالس ند

 هللا دبع تكسف : ةيآلا تلزنأ اذكه لوسرلا لاقف ! نيقلاخلا نأ هللا كرايتف : لاقف هنم هللا دبع

 هلوق نم دارملا وه أذهف 5 هتضراع دوف ايذاكناكنأو 5 ىلإ ل كمف : انذاس د2 ناك : لاقو

 (لتاام لعب نزاع

 نمو) هلوق وهو ةبآلا لوأ نأ معاف (توملا تارمغف نوملاظلا ذإ ىرت ولو ىلاعت هلوقامأ أ

 ىرت ولو) كلذ دعب هلوقو لامجالا ليبس ىلع ميظعلا فيوختلا ديفي ( ايذك هللا ىلع ىرتفا نع ملظأ



 9 ةيآلا «ابذ.ك هللا لع ىرتفا نمي ْلظأ نمود ىلاعتهلوق

.0 

 مث هم نكي 2 رث اساس هه

 هى هيلإ حول آم َلِإ وأ اكان ابذك هللا لع ىَرتفا نمم ْظَأ نمو
 نه راسو 2 هام

< 

 تملا ت اَرمع ىف َن َنوُملاَظا ذإ 0 لس ٌلونأَس اوم
 22 2 هس اه سمرت ع هم رك 2-2-0-1

 ام 5 ادع نورا هوبا سفن | وجرخأ مهدي | وطسأ ةكئاملاو
 6 6 حا 6 هادى رز هممس ١ ا 0

 00 نوربكتست هتأي 1 نع متن 17 قَحلا َريَع هللا لع نولوقت مت 0

2111 

 5 فرصا 4 7 ةالصلا تصتخا ايلف «رفكدقف ادمعتم ةالصلاكرت نم» مالسلاو

 . ملعأ هللاو . ماقملا اذه ىف ركذلاب هللا اهصخ

 نمو ءىث هيلإ حوي ملو ىلإ ىحوأ لاق وأ ابذك هللا ىلع ىرتفا ام ٍلظأ نمورإل ىلاعت هلوق
 مهيدبأ اوطساب ةكئالملاو توملا تارمت ىف نوملاظلا ذإ ىرت ولو هللا لزنأ ام لثم لزنأس لاق

 نع متتكو قحلا ريغ هللا ىلع نولوفت متتك امب نوهلا باذع نوزجبت مويلا مكسقنأ ان

 « نو ربكتست هنايآ

 ةلالجلا تافص نم هيفام نيبو هللا دنع نم الزان اباتك نآرلا نوك حرش امل ىلاعت هنأ معا

 ءارتفالاو بذكلا ليس لع ةلاسرلاو ةوبنلا ىعدا نم دبع لعل دي اههبيقع_؟ د «ةعفرلاو ف كالا

 : لئاسم ةيآلا ىفو (ابذك هللا ىلع ىرتفا نم لظأ نمو) لاقف

 ىرتفي نأ را ءأف : ةيالثلإ ءاشالانحإ ك5 دحر مظع ىلاعت هنأ معا (ىلوالا ةلأسملا)

 ىبفعلادوسالا قو : ةماعلا بجاص باذكلا ةيليسم قاده لزت : نووزيسفملا لاق,.,ابتك هللا لع

 ناكو ؛ ءارتقالاو بذكلا ل يبس ىلع هللا دنع نم ةلاسرلاو ةوبنلا نايعدياناك امهماف ؛ ءاعنص بحاص

 بذكلا هللا لعىرتفي ىذلا : ىضاقلالاق . ةفينحىنب لوسرانأو «شيرقلوسرادمح: لوي ةيليسم

 صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا نآل ؛ هيلعرصتقيال نكلو « ابذك ةلاسرلا ىعدي نم هيف لخدي

 لاعفلاىفامإ و تافصلا ىف امإو ٠ تاذلا ىفامإ « هنم ءئربوهام ىلاعت هللا ىلإ بسن نم لكف . بنسلا

 نال , ةريجملاك هلدعفو . ةمسجملاك  هتافص ىف هّللاىلع ءارتفالاو : لاق . ديعولا اذه تحت الخاد ناك

 دق ةمسجلا : هلوق امأ : لوقأو ,بذكلا هللا ىلع اورتفا نأب ملظلا عاونأ مظعأ اوبلظم ءالوع

 . حيحصي سيلف ؛ هتافص يف هللا ىلع ءارتفا اذه نا: هلوق امأو . ق> وهف , بذكلا هللا ىلع اورتفا



 ةيآلا«هب نونمؤي ةرخآلاب نوئمؤي نيذلأو » ىلاعُت هلوق م

 ةالصلا هيلع دم نيد رم هب عوطقملا ؛ رهاظلا رتاوتلاب تبث دقو |مسال « ةفيعض ىهو موهفملا

 عسيمج لواذتي (اهلو- نمو) هلوق اضيأو « نيملاعلا لك ىلا الوسر هنوك ىعدي ناك هنأ مالسلاو

 ٍ ملعأ هللاو . ملاعلا دالب عيمج هيف لخديف : ريدقتلا اذهبو ء اهب ةطيحلا ىرقلاو دالبلا

 نأال « رذخلا وه باتكلا لعج ءايلاب (رذنيل) ركب ىبأ ةياور ىف مصاع أرق 4 ثلاثلا ثحبلاإل

 (ىحولاب كرذنأ اميإ)لاقو (هبرذأو) لاقو «تاتكتلانىأ (ة اورذنيل)لاق هنأت الأ كرا ززإ ف

 اباطخ ءاتلاب (رذنتلو) اورق مهناف : نوقابلا امأو « عاستالا ليبس ىلع هيلا راذنالا دانسا عنتمي الف

 لاقو (رذنم تنأامتإ) ىلاعت لاق . وهراذنالاب فوصوملاو رومأملانآل؛ ملسو هيلع هللا لصونلل

 (نوفاخي نيذلا رذنأو)

 .ةرخآلاب نامالا نأ ىضتةياذهرهاظو «هب نونمؤي ةرخآلاب نونمؤي نيذلا ورإل ىلاعت لاق مث

 ةاكسلا مادتها رب رعت ق' ورك ذ.ءادعلاو مسو هيلع هللا لص لوسرلاب ناميالل ببسلا ىرجم راج

 تالاف كل الملا رع ولاا دعارلا نمو ىلا رعت ةذخكلاب خلوي ؟كذلا نأ" ل راألا؟: اهارجأو

 رظنلا ىف غلابيو « باقعلا لولح نعهتبهرو « باوثلا ليصحت ىف هتبغرمظعي هناف كلذك ناك نمو

 ةالصلا هيلعد# نيد نأ : ىناثلاو . ناميالاو ملعلا ىلا لصيف ؛ ةوبنلاو ديحوتلا لئالد ىف لمأتلاو

 ةدعاقلا هذهريرقت ىف ةغلابم ءايبنالا نمدحال سيلو ؛ ةمايقلاو ثعبلاب ناميالا ىلع ىنيم مالسلاو

 ةالصلا هيلع دمع ةوبنب نامبالا ناك ببسلا اذهلف : مالسلاو ةالصلا هيلع دمت ةعيرش ىفام لثم

 هيبنتلا مالكلا اذهنم دارملا نوكي نألمتحي : ثلاثلاو : نيمزالتم نيرهأ ةرخآلا ةحصبو مالسلاو

 كرتو « لالدتسالاو رظنلا ةقشم لمحت لعلماحلا نال ؛ نيدلا اذهلوبق نم ةكم لهأ جارخا ىلع

 رافكل «كئاقعلا [ 2«ةهازلاو كاوقلا#ى“ةنعارلا الإ نسل دللاو «دقحلا "كاتو انندلا:ةنائاز

 مطوبق دعبي مرج دانك ركل كرتمبنم عنتما ؛ ةمايقلاو ثعبلا ىف اودقتعي 00 ١

 . مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةوبذب مهفارتعاو نيدلا اذهل

 ىلع لجرلا لمح اي ةرخآلاب ناميالا نأ دارملاو «نوظفاحي مهتالص ىلع مثورإل لاق مأ
 نامبالا : لوقي نأ لئاقل سيلو : تاولصلا ىلع ةظفاحلا ىلع هلمحب كلذكف ؛ةوبنلاب نامالا

 هنم دوصقملا : لوقن انلل ؟ركذلاب ةالصلا صيصخت ىف ةدئافلا اف ؛« تاعاطلا لك ىلع لمح ةرخالاب

 مسا عقب م هنأىرت الأ  ارطخ اهمظعأو هللا, نامالا دعب تادابعلا فرشأ ةالصلا نأ ىلع هيبفتلا

 (مناميإ عيضيل هللا ناك امو) ىلاعتلاق م ةالصلا ىلع الإ ةرهاظلاتادابعلا نم ءىثث ىلع ناممالا

 ةالصلا هيلع لاق . ةالصلا كرت ىلع الإ ىصاعملا نم ءىث ىلع رفكتلا مسا عقب ملو ؛ متالص ىأ



 م١8 ةيآلا «اهلو- نمو ىرقلا مأ رذنتلو» ىلاعت هلوق

 صالاو بتكلانم هلبقامل ادصم هنوك دارملاف (هيدي نيبىذلا قدصم) هلوق (ةثلاثلا ةفصلا ال

 . ع ورفلا لع امإو ؛ لوصآألا ملع امإ ةيهلالا بتكلا رئاس ىف دوجوملا نآل , كلذك ةقبقحلا ىف

 عطقلا بجوف ٠ ةنكماللاو 0 هيف توافتلا عوقو عنتميف : ليوا ملعامأ

 .ةحلالا تكلا ئاماو لضالاو روتذلا زرقالر رلز فراك قباطعإو ىفإ داق ف انا ١

 مدقمب ةراشبلا ىلع ةلمتشم نآرقلا ىلع ةمدقتملا ةيهلالا بتكلا تناك دقف : عورفلا لعامأ و

 فيلاكتلا نأ بتكلا كلت ىف لصح دقف كلذك صسالا ناك اذاو ؛ مالسااو ةالصلا هيلع دنع

 اهناف هعرش روهظ دعب امأو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم روبظ تقو ىلا قبن د امإ ءاهف ةدوجوملا

 نآرقلاو , هجولا اذه ىلع ماكح الا كلت تو.ث ىلع تلد بتكلا كلت نأ تبثف , ةخوسنم ريصت

 ملمع ةلمج ىف ةيحلالا بتكلا لكل: اةدصم .نآرقلا نوك :تبثف : قفاومو ىنعملا اذهل قباطم

 . عورفلاو ل نعال

 : ثاحأ انههو (اههوح نمو ىرقلا مأ رذنتلو) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةفصلاإل

 اوةفتاو . ىرقلا مآل هأرذنتاو : ريدقتلاو ءافوذحم انهه نأ ىلع اوقفتا (لوأالا ثحبلاإ)

 نبا لاقف . مسالا اذهب ةكم تيمس هلج"ال ىذلا ببسلا ىف اوفلتخاو , ةكم ىه ىرقلا مأ نأ ىلع

 ترمس: مصالا نكبل بأ لاقاو مااهل ودع قمرف هتك لد تاكد نيضار ال ]نال كلل تي

 نم 0 ءامل ةعبات ىرقلاو دالبلا رئاسو لص الاك ىه تراضف ءايندلا لهأ ةلبق اهناال كلذب

 اهيلا قلخلا عمت ببسلا اذبلف : ةدلبلا كلت ىف لصاإ وهو : جحلا ايندلا لهأ تادابع لوصأ

 مرجال ؛ جملا ببسب كانه نوعمتحي ايندلا لهأ ناك الف اضيأو ٠ مالا ىلا دالو الا عمتجي اك

 ةراجتلاو بسكلانأ كش الو « دالبلا رئاسىف لصحبالام عفانملاوتاراجتلا نم عاونأ كانه لصحي

 نال ىرقلا مأ ةكم تيمس امنإ : ليقو . ىرقلا مأ ةكم تيمس ببسلا اذبلف ؛ ةشيعملا لوصأ نم
 . ضرأالا فتنكس ةدلب لوأ ةكم نإ : اضيأ ليقو « سانلل عضو تيب لوأ ةبعكلا

 . ىرقلاو نادلبلا رئاس هيف لخد (اهلوح نمو) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذا

 برعلاىلا الوسرناكم السلاو ةالصلا هيلعاد# نأ دويبلا نمةفئاط تمعز 4 ىناثلا ثحبلاوإل

 ىلا هغلسلنآرقلا اذه هيلعلزنأ ا هنأنبب ىلاعت هنإ اولاقو ةيآلا هذبس موق ةمح ىلع اوجتحاو . طقف

 ناكل نيللاعلا ركل وقيم ناكرؤلو:: «ترزملا هور كر اهنم )ىلا اورق ابب ' ةطقللا !ىئاعلا لزوار

 . الطاب (اطو> نمو ىرقلا مأ رذنتل) هلوقب ديبقتلا

 ةلالدب الإ اهاوس ايف مكحلا ءافتنا ىلع لديال ركذلاب عضاوملا هذه صيصخت نأ :تلاوللو

 نع ذك راو



 دكلا مال ذاك ادن أ كاك احاول انت كلو 1

 56 0 هرث ذل 0 31 77 م6 ل

 ىرعل أم رمد هيد نيد ىذا قدصم 1 هد باتك اذذهو
 _- بسب 7 -_

 م هرم ع ريح مرا د م ةاإ ا تاس, ؟ةعسص زكا هام د

 مهتالص لع ل لا م

 را سو

 6291 َنوظفاح

 ه-

 .ملعأهللا و . هيف خسنلا لصحي ملف « ةيآلا هذه تالولدم نم ءىثن ًاعفار « ةلتاقملا بوجو لع ةلادلا

 وج نمو 0 رذنتلو هيدينيب ىذلا قدصم كرابم هانلزنأ باتك اذهو ل ىلاعت هلوق

 «نوظفاحي مهتالص ىلع مهو هب نونمؤي ةرخآلاب نونمؤي نيذلاو
 نأ هدعب ركذ . ءىث نم رشب ىلع هللا لزنأام : لاق نم لوق ليلدلاب لطبأ امل ىلاعت هنأ ملعا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع دمع ىلع ىلاعت هللا هلزنأ «هّللا باتك نآرقلا

 ىفمدقت دق باتكلا ريسفتو باتك هنأب هنع ربخأو نآرقلا ىلإ ةراشإ افتر هلوق نأ ملعاو

 . ةريثك تافصب هفصو م ةرقبلا ةروس لوأ

 لسا دنع قمال ىلاعت هللا, دنعي نك هنأ ملعب نأ دوصقملاو (مانلزنأ) هلوق (ىلوألا ةفصلاإب

 ظافلأ بيكرت نم اهببسب نكمتي ةريثكم ولعب مالسااو ةالصلا هيلع ادم هللا صخب نأ دعبيال هنال

 ىلو:ىذلا و هىلاعتهنأو . ةفصلاهذه ىلع. مالا سيل هنأىلاعت نيبف ةحاصفلا نم ةفصلا هذهىلع نآرقلا

 . مالسلا هيلعليربج ناسل ىلع ىحولاب هلازنإ

 هتكرب ماد هريخريثك ىأ كرام باتك ىناعملا لهأ لاق (كرابم) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةفصاا ل

 ةيامعامإو « ةيرظنامإ مولعلا : لوقأو . ةيصعملاو حيبتاانعرجزيو ةرفغملاوباوثلابرمثب» « هتعفنمو

 ىرتالو . هئامسأو هماكحأو هلاعفأو هتافصو هللا تاذ ةفرعمابلك أو اهفرشأف « ةيرظنلا مولعلا امأ
 لامعأ امإ ؛ بولطملاف « ةيلمعلا مولعلا امأو باتتكلا اذهىف هدجت امفرشأ لو لك أ مولعلا هذه

 نيبلعلا نيذه ديالو سفنلا ةيكزتو قالخألا ةرابطب ىمسملاوهو ؛ بواقلا لامعأ امإو حراوجلا

 هل لصح هب كسمتملاو هنع ثحابلا نأب ىلاعت هللا ةنس ترج دق مث « باتكلا اذه ىف ةدجتام لثم
 « ةرخآلا ةداعسو ايندلا زع

 ةييلقنلا مولعلا نم اعاونأ تلقن دق انأو : ىزارلا رمع نب دم باتكلا اذه فنصم لوقي

 لصح ام لثم ايندلاو نيدلا ىف تاداعسلا عاونأ نم مولعلا نم ءىش ببسب ىل لصحب ملف ؛ةيلقعلاو
 ملعلا اذه ةمدخ ببسب



 ةلطالا هوجولاب ةاروتلا تادآ نيتست»بفي وحتتلا قا ذر || نأ ةرقبلا ةروذسأ ى ان كد انفأ 8 الق

 . نآرقلا تايآب اذه انتامز ىف نولطمملا هلعفي ام ةدسافلا

 اهتأ الإ . مالسلاو ةالصلا هيلع دمع ةوبن ىلع ةلاد تايآ ةارؤتلا ف لصح هنأ به : ليق ناف

 . اريثك نوفخو : لاق ملف ؛ تايآلا كلت الإ ةاروتلازم نوفخي اوناكام موقلاو « ةليلق

 نوفخي كلذكف « مالسلاو ةالصلا هيلع د# ةوبن ىلع ةلادلا تايآلا نوفخ م موقلا :انلق

 مجر ىلع ةلمتشملا ةيآلا ءافخإ ىلع اولواح كمل ىرت الأ « ماكحألا ىلع ةلمتشملا تايآلا

 . نصحلا ىتازلا

 3 كاك نوفا ال (ؤابأ الو متنأ متنأ اولعتملام متلعو) هلوق 4« ةثلاثلا ةفصلا )

 تايآلا كالت نوري اوناك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقم لبق دوهلاو دمع مدقمب ةراشبلا ىلع

 هللا لص هثعبم وه تاينالا كلت نم دارملا نأ رهظ أدم هللا تعب الذ ءاهناعم نومهفي اوناكامو

 (كقؤابآ الو متن اودلعت ملام متلعو) هلوق نم دارملا وه اذهف ؛ ٍلسو هيلع

 ىلاعت هنأ ىنعملاو (هللا لق) لاق . ثالثلا تافصلا هذه, ةاروتلا فصو امل. ىلاعت هنأ ٍلعاو

 نأىنعملاو (هللا لق) هدعب لاقف اذكو اذك هتفص ىذلا (باتكلا لزنأ نم لق) ةيآلا ل وأ ىف لاق

 هحاضال وقنا ةز ركانلا. كاف ظل ىف راس ولا اكانكلا نينو مقتسملا عبطلاو ملسلا لقعلا

 راص املف ؛ ىلاد هللا نمالإ نوكيال مالسلا هيلع ىسوم تازجعم لّثم ةرهابلا ةرهاقلا تازجعملاب

 باتكلا اذهل لزنملا لق . دمحم ىللاعت لاق مرجال . ةعطاقلا ةجحلا روهظ ببسب ًارهاظ ىنعملا اذه

 ةماقإ لواحت ىذلا لجرلانأ اضيأو (هللالق ةداهش ربكأ ءىث ىأ لق) هلوق هريظنو ؛ ىلاعت هللا وه

 دعب لمعلا ثدحأ ىذلانمو : اههدع دعب ةايحلا ثدحأ ىذلا نم لوي عناصلا دوجو ىلع ةلالدلا

 لئاقلا كلذنإ مث . ةعماساا ةوقلا خامصلا ىفو , ةرصابلا ةوقلا ةقدحلاف عدوأ ىذلا نهو « ةلاهجلا

 فرتعي نأ لقاع لك ىلع بحت ثيح. ىلإ ةنيبلاو ةلالدلا هذه تغلب هنأ دوصقملاو (هللا) لوقي هسفن

 . انهه اذكف لصاح دوصقملاف رقي موأ هب مصخلا رقأ ءاوسف اهب

 : ناتلأسم هيفو «نوبعلي مهضوخ ىف مهرذم“ إل هدعب ىلاعت لاق 2

 غلبملا اذهو راذنالاو راذعالا ف تغلبو مهيلع ةجحلا تقأ اذإ كنأ ىنعملا (لوألا ةلأسملا)

 (غالبلا الإ كيلع نإ) ىلاعت هلوق هريظنو « ةتبلا ءىث ممرمأ نم كيلع قبي مل ذئنيخ ىظعلا
 مهرذ مث) هلوق نآل ديعب اذهو فيسلا ةيآب ةخوسنم ةبآلا هذه مهضعب لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةنآلا دوو نكي ملف « ةلتاقملا لوصح ىفانيال كلذو ؛ ديدهتلا لجالل روكذم (نوبعلي مهضوخ ىف



 ةيآلا « قمااومأةب هاج ليذلا تاتكلا لأ ما لق ,'ىلاعت هلوق //

 باتك هدعب فصو (ىسوم هب ءاج ىذلا باكا لزنأ نم لقال لاق امل ىلاعت هنأ لعاو

 تير

 سان هنوك (ىلوألا ةفصلاف )ل

 . قيرطلا نيب هب ىذلا رونلاب هل امبشت ارون هأمس ىلاعت هنأ معاو

 مر كفطع قزف اللا ىذا هناك ننكو اةراون هنرك نيب قيال ريسفتلا اذه ىلعف : اولاق ناف

 'اعتلا يحوي رخ ذا لع

 نوكي ثيحب هنوك : ةيناثلاو ءاءلج ارهاظ هسفن ىف هنوك : امهادحا : ناتفص هل رونلا : انلق

 < نازمألا ناد ىدج زاروا سن ارك لطا [1ا6 10 رع ارررلتل

 ارون هانلعج نكلو) لاقف « ىرخأ ةيآ ىف نيفصولا نيذبم ًاضيأ نآرقلا فصو للافت هنأ لعاو

 (انذانع نما ءانقلا نما هلا ىذ

 : لئاسم هيفو (اريثك نوفختو اهنودبت سيطارق هنواعجت) هلوق 4 ةيناثاا ةفصلا ل

 نوفخي وامن ودبي كل ذكو « ةبيغلا ظفل ىلع (هنولعجي) ريثكن ياو ورمعوبأ أرق «ىلوآلا ةلأسملا)

 21 لع هلبا لوأ ام !ولاقرذإ':ءاردق قع دهتيا اوزدقا امزوإ:ىلاعت هلوق هيلع لذدنو ناويئاغ 1 نك

 ءاتلاب أرق نمو « قاوبلا ىف لوقلا كلذكف « ةباغملا ظفل ىلع ظافلألا هذه تدرو املف (ءىث نم

 ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ؛ اريثك نوفختو اهنودبت سيطارق هنولعجت ل لق : ريدقتلاف « باطخلا ىلع

 هليقام كلذكف : با 7 ىلع ءاجخ (اودلعت ملام متملعو)

 ٠ سيطارق تاذ هنولعجب ىأ (سيطارق هنولعجي) هلوق : ىسرافلا ىلعوبأ لاق (ةيناثلا ةل أسملا)

 . اهابإ هنوعدوي ىأ

 «بتكلا لك فكاذكرمآألا ناكاذاف « سيطارقلا ىف عدوي نو ديزاف تاثكا لك نإ: لق كاف

 . مهل مذلا ضرعمف ىنعملا اذه ىلاعت ها عا ل اق

 « هوضعبو هوقرفو « سيطارق هولعجامل مهنأ دارملا لب « طقف ىنعملا اذهىلع عقي مل مذلا : انلق

 مالسلاو ةالضلا هيلع دم ةفص هيف ىذلا وهو « ضعبلا ءافخإو « ضعبلا ءادبإ ىلع اوردق مرجال

 «برغملاو قرشملا لهأ ىلإ لصو باتك ةاروتلا نأ عم كلذ ىلع نوردقي فيك : ليق ناف

 ءهيف ناصقنلاو ةدايزلا لاخدإ نكمبال باتكلا اذه لثمو « هوظفحو ىلعلا لهأ رثك أ هفرعو

 « هيلع ردقي مل نآرقاا ىف ناصقنلاو ةدايزلا لاخدإ دارأ ول نامزلا اذه ىف لجرلا نأ هيلع ليلدلاو

 ,ةاروتلاف لوقلا اذكف



 // ةيالا «هردق قح هللا اوردقامود ىلاعت هلوق

 قح هللا 0 م ىلاعت هلوقب هتح ىلع نوجتحي بهذملا اذه لهأ نم ريثكلا نإ مث ءةتبلا

 ىف ةظفللا هذه ركذ ىلاعت هنآل ءديعب لالدتسالا اذهو , هتفرعم قح هللا اوفرع امو ىأ (هردق

 : كم رافك و ءأرتروبلا قَح ىف درواانههف رافكلا قح ق.تدرو ابلكو : حار هل اا

 . لعأ هللاو . ةدئاف لالدتسالا اذه ىف قبال ذّنيحو ؛ نيرخآلا نيعضوملا ىف لوقلا اذكو

 . ماكحأ ةيآلا هذه ىف «ةسماخلا ةلأسملا)

 لوالا محلا

 ىلع هللا لزنأ ام) هلوق ناف ةبآلا هذه هلع ليلدلاو.« مومعلا ديفت قنلا عضوم ىف ةركتلا نأ

 باتكلا لزنأ نم لق) ىلاعت هلوق ناك امل مومعلا دفت ل ولف «ىنلا عضوم ىف ةركت (ءىش نم رشب

 ناك إىل «لالدتسالا اذهيدتفلاك لانك نك ل ولو ؛ هيلع اضقنو ء هل الاطإإ (ىسوم هب ءاج ىذلا

 : ملعأ هللاو . معت ىننلا عضوم ىف ةركنلا نأ تبث ءالطاب كلذ

 ناتلا محلا

 (ءىث نم رشب ىلع هللا لزنأ ام) محلوق ضقتن ىلاعت هناأل كلذو  مالكلا ةحص ىف حدقي ضقتنلا

 تناك امل مالكلا داسف ىلع ضقنلا لدي مل ولف (ىسوم هب ءاج ىذلا باتتكلا لزنأ نم لق) هلوقب

 !!كؤاطلا اذه ةدغ هناا دك

 ذإ , فيعضالطبمضقنلا نوك نم عنمي نيتروصلا نيب قرافلا ءادبأ : لودي نم لوق نأ معاو

 ىسو» تازجعم لوقي ناك ىدوولا نآل ةيآلا هذه ىف هللا ةجح تطّةسل كلذك مالا ناك ول

 الوبَقم قرفلا ناك ولو ءانه اهتابثا كانه ةوبنلا تابثا نم مزلي ملف . كتازجعم نم يق لح

 ملعأ هللاو لطبيمقالطالا ىلع ضقنلا نأ انبلع اهطوةسب لوقلا زوجيالثيحو ؛ ةجحلا هذهتطقسل

 لاقل مكسحلا

 نال كلذو . ةيقطنملالاكشألا نم ىناثلا لكشلا ىلع ةينبم ةيآلا هذه نأ معزف ىلازغلا فسافت

 نم جتني اًميش هيلع هللا لزنأام رشبلا نم هك رراكش هلك كاع لا ل لل كا عجدي صاغ

 تسحب ةلاحتشالا هذه ةسالو لاك فلج انقرة راعتلا نم ناكلاسنا كلو نانا ا

 ”اتيانلا ب رقلا هح كرف نك 1 هنأ الإ قيبرلف « ىلو الا ةمدقملا ةص بسحب الو « سايقلا لكش

 ةيآلا هذه ةلالد نأ تبتف ؛ ةيذاك اهنوكب لوقلاب جوف ؛ ءىثث نم رشب ىلع هللا لزناام : مهلوق ىهو
 دتعو « ةلفطأملا 'لاكشاللا . نم ىناثلا لكسلا.ةخضنا لفازتعالااكنع 0 اا ةفولطللا لع

 ملعأ هللاو . فلخلا سابق ةحصب فارتعالا



 ::نلوالا نلاوسلا نع تارا ولعب دست ذب و كفا رتلابحلا وح

 نم دحاو لكو ةدحاو ةعفد تلزنو ةيكم ةروسلا هذه هلوق وهو 4« ثلاثلا لاؤسلا امأف)

 . ىدوهيلا ةرظانم ةيآلا هذه لوزن ببس نأب لولا نم عنمب نيهجولا نيذه

 اهناف «ةيآلا هذهالإ ةدسحاو ةعفدتازنو ةيكم اهلك ةروسلا : اولاق لوقلا اذه- نولئاقلا : انلق

 . هجولا اذه ريرقت ىف مالكلا ىهتنم اذهف ؛ ةعقاولا هذه ىف ةنيدملاب تلزن

 شيرق رافكنم موق ءىث نم رشب ىلع هللا لزنأام ىنعأ لوقلا اذه لئاق نأ «ىناثلا لوقلاوإ)

 . مهضعب هركذ دق لوقلا اذبف

 مازلا نكمي فيكف , مالسلا مهلع ءايبنالا عيمج ةوبن نوركتي شيرق رافك : لاقي نأ قب

 هلوةوهو دوهيلاب قيلي امناو ء« شيرق رافكب قيليال ةيآلا هذه دعب اف اضيأو ؟ مهيلع ىسوم ةوبن

 ةرورضلاب مولعملانف (؟ؤابآ الو متنأ اودلعت ملام متءلعو اريثك نوفختو امنودبت سيطارق هنولعجت)

 ؛رافكلا عم باطخ ةيآلا لوأ نإ : لوقي نم لوق وهو ءدوهلاب الإ قيلتال لاوحألا هذه نأ

 قيلي ال كلذو « اهببكرت داسفو ةبآلا مظن كيكمت بجوي هنأل « دساف دولا عم باطخ اهرخآو

 . لوقلا اذه ىلع لاكشالا ريرقت اذبف « نيملاعلا بر مالكنع الضف مالكلا نسحأب

 اوناكو ىراصنلاو دوهيلاب نيطلتخم اوناكشيرق رافك نأب هعفد نكميف (لوألا لاؤدلا امأ)

 لثم مالسلا هيلع ىموم دي ىلع ةرهاقلا تازجعملا روبظ رتاوتلا ليبس ىلع نيقيرفلا نم اودمس دق

 دمحم ةوذ ىف نوئعطي اوناك رافكلاو اهريغو لبجلا لالظإو رحبلا قلفو  انارعث اصعلا بالقنا

 انتتج ول نولوقي اوناكو تازجعملا هذه لاثمأ هنم نوبلطي اوناك مهنأ ببسب مالسلاو ةالصلا ءيلع

 فارتعالا مهيلع بجويام ىرجب ايراج تاملكلا هذه عومب ناكف . كبانمأل تازجعملا هذه لالا

 مهيلع امازلإ مالسلاهيلع ىسوم ةوبن داريا دعبي ل كلذك مالا ناكاذإو « مالسلا هيلع ىسوم ةوبنب

 (ءىث نم رشب ىلع هللا لزنأام) مطوق ىف

 نيك راشتم اوناك امل ؛ ىراصتلاو دوهلاو شيرق رافك نأ : هباوخ 4 ىناثلا لاؤسلا امأو)ل
 نأ ليبس ىلع ادراو دحاولا مالكلا نوكي نأ دعبي ل مالسلاو ةالصلا هيلع دمت ةوبن راكنإ ىف

 ىف انرضحي ام اذبف ؛ ىراصنااو دوهلا عم اباطخ نوكي هتيقبو ةكه رافك عم اباطخ هضعب نوكي

 داقويفاوتلا تاير. كدا ارت

 ىلاعت هللا ةفرعم هنكىلإ لصتال يتاذلا لوةع نأ نيققحلا نم ريثكب هذم (ةعبارلا ةلأسملا)



 /ه تلاع ةردقا قماش زانمانكو لا لرت

 وه اذهف «: فر شالا نب بعك هناكم اولعجو « مهتساير نع هولزع مالكلا اذه لجأل دوهملا نا مث

 تالاؤس اهفو : ةيآلا هذهلوزنببس ىف ةروبشملا ةياورلا

 . فرعلاب حب ديقتي دق هنأ الإ ةغللا لصأ بسحب اتلطم ناكناو ظفللا «لوآلا لاؤسلا)

 تنأفرادلانم تجرخ نا : لاقو ؛ جوزاابضخف رادلانم جرخت نأ تدارأ اذإ ةأرملانأ ىرت الأ

 ةرملا كلتلديقتيل فرعلاب سحب هنأ الإ اقلطم ناكن او ظفللا : اولاق . ءاهقفلا نم !ريثك ناف . قلاط

 بسحب هنأ الإ ؛ةغللا لصأ بسح اقلطم ناكنإو (.ىث نمرشب لع هللا لزنأ ام) هلوق انبه اذكسف

 هللا لزنأ ام هنأ هنم هدارم (ءىث نم رشب ىلع هللا لزنأ ام) هلوق ناكف هعقاواا كلتب ديقتي فرعلا

 نكي مل ديقملا اذه ىلع الوم قلطملا اذه راص اذإو « نيمساا ريما ضغبي هنأت نمابرشلا لع

 : تالاؤسلا دحأ اذبف , همالكل الطبم (ىسوم هب ءاج ىذلا باتكلا لزنأ نف) هلوق

 بهذملا اذهعمو كلذبارهاظتمايدوم.هنوكب ارختفم ناك فيصلانب كلام نأ (ىناثلا لاؤسلا ١

 نايغطهنكمي ال ليبَس لعوأ لّقعلل شهدملا بضغلا ليبس ىلعالإ ءىث نمر شب ىلعهتلالزنأ ام : لوب نأ ةنبلا

 هلاطباىف رهدلا هجو ىلع قابلانآر دلا لازنإ ىلاعت و هناحبس هللاب قيليال مالكلا اذه لثمو . ناسللا

 تلزن اهنأو ةيكم ةروسلا هذه نأ ىلع اوقفتا نيريك آلا نأ (ثلاثلا لا م
 نكمي فيكف : ةيندم تناك مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عم دوهملا تارظانمو ؛ ةدحاو

 زكي فيكف ؛ ةدحاو ةعفد ةروسلا تلزن امل اضيأو ؟ ةرظانملا كلت م

 ىلع ةدراولا تالاؤسلا ىه هذبف ؟ ةنالفلا ةعقاولا ىف تازن امنإ ةنيعملا ةيآلا هذه : لاقي نأ

 نعط مالكلا اذه نم ىذأت امل فيصلا نب كلام لعل : لاقي نأ ىدنع برقالاو ؛ لوقلا اذه

 هللا لبق نه الوسر تسلو  ةتبلا اًئيش كيلع هللا لزتأاه : لاقو مالسلاو ةالّصلا هيلع لوَسَرلا ةوبن

 لزنأ ىلاعت هللا نأ تماس امل كنأ اهنم دوصقملاو ؛ةيآلا هذه تلزن مالكلا اذه دنعف ؛ةتبلا

 ىأل اًئيش ىلع لزنأ ام ىلاعت هنأ لع رارصالا كنكمبال اذه دنعف ؛ مالسلا هيلع ىنوم ىلع ةاروتلا

 نأ كيلع عنتما رشب ىلع ليذفتلاو ىحولا لزنأ ىلاعت هللا نأ تباس اسلف ءاضبأ انكي (هنؤلو ف6

 هيلع دم هاعداىذلا نأ نايب ةيآلا هذه نم دوصقملا ناكف : ائيش ىلع هللا لزنأ ام هنأب مرحجتو عطقت

 لب + هراكنإ لع رضي نأ ىدوقلا مصخلا سيل هنأو : تاعنتمملا ليبق نم سيل مالسلاو ةالصلا

 ىلع ىدوهلا رصي نأ اماف الف الإو ؛ دوصقملا وهف هب ىتأ ناف زجعملاب هبلاطي نأ بابلا ىف ام ىصقأ

 كاذف « يسوم ىلع باتكلا لزنأ يلاعت هللا نأب فرتعم هنأ عم ةتبلا ائيش دم ىلع ل ننام ل انقاذ



 ةيآلا «هردق قح هللا اوردقامو» ىلاعُت هلوق /

 لدت ةوبنلا ىعدم ىوءد دنع ةداعلل ةقراخلا لاعفألا هذه ثودح نأ وهو : ىتاثلا ماقملا امأو

 ركنأ نم لك نرأ تبثف . لوصأألا بتك ىف ررقم وه ام ىلع رهاظ اضيأ اذهف « مهقدص ىلع

 ردق ام وهف كلذ لاق نم لكو «ةردقلا ناصقنو زجعلاب هللا فصو دهف «ةلاسرلاو ةثعبلا ناكمأ

 ؛« هردق قح هللا

 رداق ملاعلا هلإ نأ ىلع لدي, هثودح : لوقنف ؛ ملاعلا ثودح تبث امل هنأ ثلاثا هجولاو

 كلملاو « قالطالا لعمملكلمو ؛ قالطالا ىلع مهل كلام وهو هديبع مهلك قلخلا نأو« مكح ملاع

 ديعوو ؛ ةعاطلا ىلع دعو هل نوكي نأو : هدابع ىلع فيلكتو ىبنو ىمأ هل نوكي نأ بحي عاطملا
 كلذ ا ركنا نت لكفز تيكا لا 21: لسرلا لاسراب الإ لكمال متي ال كلذو « ةيصمملا ىلع

 لك ترف ءىردق قح هللا ردق اه وهف كلذ دقتعا نمو« اعاطم اكلم لاعت هتوك ىف نعط دقف

 هاردقا قح هللا ردق ام وهف ءىث نم شيب لع هللا لازنأ ام لاق نم

 مهنا مهنع هللا ىح نيذلا ءال وه : لاقي نأوهو ؛ بعص ثح ةيآلا هذه ىف 4(ةثلاثلا ةلأسملا)

 باتكلا لهأ مهنإ لاقي وأ شيرق رافك مهنا : لاقي نأ امإ (ءىث نم رشب ىلع هللا لزنأ ام) اولاق

 باتكلالزنأنملق) ىلاعت هلوةب مهلوق لاطبا نكمي فيكف : لوألا ناكناف ؛ ىراصنلاو دولا نم

 ملسو هيلع هللا لص دم ةلاسر نوركسني مي ةمهاربلاو شيرق رافك نآل كلذو (ىموم هب ءاج ىذلا

 ىاتااك نإ الو مولع مازلالا اذه داريا نسحب فيكف .ءايبنالا رئاس ةلاسر نوركني كلذكف

 نولوةي ال منال « لكشم بعص اضيأ اذهف « ىراصنااو دوهلا نم موق لوقلا اذه لئاق نأ وهو

 : ليجنالاو ؛ ىسوم ىلع هللا هلزنأ باتك ةاروتلا نأ مهبهذم نأ عم هنولوةي فيكو ؛لوقلا اذه

 لص هللال وسر نيب تعقو ىلا تارظانملاو : ةيكم ةروسلا هذهف اضيأو ؛ ىميعىغع هللا هلرنأ باتك

 ريرقت اذهف ءاهيلع ةيآلا هذه لمح نكمي فيكف « ةيندم اهلك ىراصنلاو دوهيلا نيبو ملسو هيلع هلا

 : نيلوق ىلع هيف اوفلتخا سانلانأ ملعاو . ةيآلا هذه ىف م“اقلا لاكشالا

 لاق . روهمجلا دنع روهشملا لوقلا وهو دوهيلا قح ىف تلزن ةيآلا هذه نإ (لوآلا لوقلافإ)

 ىلع لخدف انيمس الجر ناكو مهئاسؤرو دوهلا رابحأ نم ناك فيصلا نب كلاه نأ : سابع نبأ

 لزنأ ىذلا هللا كدشتأ» ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاقف ؛ سو هياع هللا لص هللا لوسر

 نم تكلم دقوا نيظيلا رذبا تنأ و «نيمسسلا ربحا: نضغبي هللا نإراييف:ذسح له ىسوملغ ةاووتلا

 : لاقف رمع ىلإ تفتلا مث ء فيصلا نب كلام بضخف ؛ موقلا كحضف «دوويلا كمعطت ىتلا ءايشألا

 « ىبضغأ , هنإ لاقف ؟ كنع انغلب ىذلا اذه ام كليو : هموق هل لاَقف . ءىش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام



 ع ةيالا «هردققح هللا اوردقامو»ىلاعت هلوق

 كلذو « هيفببسلانيب (هردق قح هللا اوردقام مهتأ) مهنع كح املا ىلاعت هنأ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 . ءىش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام مهوةوه

 ةزارق و" هلق زعم قحلا هللا قارعااما"ةعيقلما وهف ةلاشزلاو هولا كك ل 1 معاو

 قلخلا نط الخ فنك ام: ىلاعت هنإ : لوقي نإ امإ ةلامرلاو ةتعلا كم ك0 2210

 مل 3 8-5 نال ؛لطاب لوآلاو , فيلاكتلا مهفاكىلاعت هنإ : لوةيوأ ءالصأ افيلكت

 0 ا فافختسالاو « هب قماي ال امب هفصوو « هللأ م متش وحن حئابقلاو تاركنملا عيمج

 لطاب مدل 0

 ؛نيبمو عراشو غل م نم دب ال انههف ؛ ىهاونلاو صاوالاب قلخلا فلك ىلاعت هنأ ملسي نأ امإو

 .لوترا لرب ةلا ذاكر

 ؟ تاحبقملا بانتجاو تامجاولا باجيا ىف فلك لقعلا : لاقي نأ زوجا ل لبق ناف

 ىلع ةعورشملا تافيرعتلاب للقعلا فيرعتلا ديك أت عنتمب ال هنأ الإ . متلق مكممآلا نأ به : انلق

 هللا ةمكح ىف نعط دقف ةلاسرلاو ةثعبلا عنم نم لكنأ تبثف . مالسلا مهيلع لسرلاو ءايبنآلا هللا

 هللا اوردق امو) ىلاعت هلوق هقح ىف قدصي ذيحو « ةيهلالا ةفصب الهج كلذ ناكو  ىلاعت

 (هردق ق>

 ؛ لسرلاو ءايبنالا ةثعب عنتم هنإ لوقي نم سانلا نم نا ىنعملا اذه ريرقت ىف (ىناثلا هجولار)

 : ناماقم ممل لوقلا اذبم نولئاقلاو « هل اقيدصت هاوعد قفو ىلع ةزجعملا راهظإ عنتمي هنآل

 فالخ ىلع .ىثث داحيإ الو تاداعلا قرخ ناكمالا ىف سيل هنا اولوقي نأ (لوآلا ماقملا)

 . ةداعلا هب ترجام

 لاعفآلاهذه لوصح ردقتبنإ نولوقي مهنأ الإ . كلذ ناكما نوملسي نيذلا «ىناثلا ماقملاو)

 لاك ىف حدقلا بجوي نيهجولا الكو « ةلاسرلا ىعدم قدص ىلع امل ةلالد ال تاداعلل ةقراخلا

 . ىلاعت هللا ةردق

 نأ بجو ءىثلا هلمتح ام نأ تيثو . ةلثاهتم ماسجالا نأ تين هنأ وهف : لوآلا ماقملا امأ

 قرفتلاو قزمتلل الباق رمقلاو سمشلا مرج ناك كلذك ناكاذإو . هلثم هلمتحب

 قدصي ذئنمحو « ةردقلا ناصقنو زجعلاب هل افصو كلذ ناك هيلع رداق ريغ هلالا نا : انلق ناف

 ةردق قحا هللا ودق ' انهن ؟' لتاقلاا اذه قف

 تازجعملارئاس لوصحالو ءرمقلا قاقشنا المع عنتميال ذئنيْخ ؛ هيلعرداق ىلاعت هنإ : انلق نإو

 «)م  رخف ٠١



 ةيآلا هردققخ هللأ اوردقامو» ىلاعُت هلوق و

 ان 5.2 8 أ

 د ءىت نم رش لع ما ذإ ا ع

 سيطار ة هتوامجسانأل ىدهو ارو ىسوم هب, ءاج ىذا ب ركل 1

 5 8 هر را رم 00 َ زور

 ىف مهر مث هللا لق ناب[ آلو متنأ اوم اك لع اريثكن ل
 ه-ذأ موسم 66ه سس

 .ةعيرشلا غالب إونيدلا لاصيإ ىف رجلا بلط كرت مهاده ةلمج نم ناكو « نيمدقتملا مالسلا مهيلع

 (وهنإ) العجالو الام مكنم بلطأالو (ارجأ هيلع مكلأسأال) لاقف « كلذيف مهب ىدتقا رجال

 هلوقو مهداعمو مهشاعمفف هيلان وجاتحام لك ىلعالمتشم هنوك ديري (نيملاعلل ىركذالإ) نآرقلا ىنعي

 موق ىلإ ال ايندلا لهألك ىلإ ثوعبم ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىلع لذي (نيملاعلل ىركذالإ وه نإ)

 . لعأ هللاو . موق نود

 باتكلالزنأ نملق ءىث نم رشب ىلع هللا لزنأ اماولاق ذأ هردققح هللا اوردقامو إل ىلاعت هلوق

 اودلعت ملام متلعو | انك نروح عرس يطأ ف ةولتخ نانا يه وار ير ا

 « نوبعلي مهضوخ ىف مهرذ مث هللا لق إو مكؤابآ الو متنأ

 للاعت هنأ و. داعملاو ةوتااوديج وتلا تايثإ لع نآر قلا صار ادم نأ باتكلا اذه ىف اتركذ انأ معا

 ليلدلاك لذ ىلاعتررقو ؛ كرشاالاطبإو ؛ دي>وتلا ليل دركذ هنأ مالسلا هيلع ميهاربإ نع ىكح امل
 اوركنأ ثيح (هردق قح هللا اوردقامو) لاقف « ةوبنلا مأريرقت ىفهدعب عرش ةحضاولا هوجولاب

 : لئاسم ةيآلا فو . نسحلا ةياغ ىف هنأو تايآلا هذه مظن هجو نايب اذهف « ةلاسرلاو ةوبنلا

 سابع نبا لاق : هوجو (هردق ق> هللا اوردقام) ىلاعت هلوق ريسفت ىف «ىلوألا ةلأسملا)

 "1 17 لاش نإ ا ونمأ ام .ةءانم لاق هنأ ًاضيأ هلبع ىو رزقا .٠ هقيظعتا قي هتنانا و فظعاط

 1 كل قل نادر قل اج فو طام نإ ند ةحاللا علاق: متفض ىتح هوقو ام :(ةنلاتلازيأ كا

 اردق مضلاب هردقي هرادقم لعي نأدارأو «هررحو هربساذإ ءىثلاردق : لاقي لاقف : كلذ هنلا همحر

 مث . ةغللا ىف هلصأ اذه هوفرعت نأ اوبلطاف ىأ «هل اوردقاف مكلع مغ نإو» مالسلا هيلع هلوق هنمو

 اوردق امو) هلوقف «هردق ردقيال هنأ هتافصب هفرعي مل اذإو ؛ هردق ردقيوه ًاًييِمفرعنمل لاقي لاق

 . ةروكذملا ىناعملا لك ىف حي (هردق قح هللا



 الا ةيآلا «هدتقا مادمت هللأ 0 نيذلا كتئاوأ» ىلاعت هلوق

 ءالبلا ىلع ريصلا ب راوعأن 7 نمي و. ةمعنلا ىلع ر غلا نادضأ 5 اناك ناملسو دوادف مهجأب

 ةرهاقلا ةيوقلا ةعب 0 2ع 0 هيلع سوهو. ندلاللا فاض ا

 ناك لاس ىةينيهرلا ئاحصأ ناك ءسالاو دع ؛ ىحو ؛ ايركزو ؛ ةرهاظلا تازجعملاو

 الانا ال ده نم 0 1 1 تبثف « عرضتلا بحاص سنوي و ؛ قدصلا بحاص

 ادم مأ لكلا ركذ امل يلاعت هنأمث «فرشلاو حدملا 0 نم ةنيعم ةلصخ ناكهيلع بلاغلا نآل

 هيلع هللا لص ًادمح أ ىلاعت هناك ريدقتلا ناكف ؛ مهرسأب مهب ىدتقي ناب مالسلاو ةالصلا هيلع

 املو مهعمجأب مهف ةقرفم تناكىتلا تافصلا لك ةعاطلاو ةيدوبعلا لاصخ نم عمجب نأ لسو

 ناك ىتمو « الصح هنأ تبثف . اهليصحت ىف رصق هنإ : لاقي نرأ عنتما « كلذب ىلاعت هللا هرمأ

 رمال نا مهرسأب مهيف اقرفتم ناكام ريا لاصخ نم هيف عمتجا هنأ تبث , كلذك رمآلا

 1 ملعأ هللاو . مهنيلكب مهنم لضفأ هنإ : لاقي نأ بجو ؛ كلذك

 هناأل « ىدحلاب نوصوصخم مهنأ ىلع ليلد (هللا ىده) هلوق : ىدحاولا لاق (ةئئاثلا ةلأسملاإ)
 . صيصخت ةدئاف (هللا ىده نيذلا كئلوأ) هلوقل نكي مل نيفلكملا عيج ىدهول

 هنأ لجأ لوألا لعف لثمب ىناثلا نايتإ ةغللا ىف ءادتقالا : ىدحاولا لاق 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 . ةودقو ةودق كب ىل لاقي : لاق هنأ ىتاسكلا نع ىنايحللا ىور . هلعف

 رسكلا ءاحلا مشب لادلا رسكب (هدشتقا) رماع نبا أرق : ىدحاولا لاق (ةسماخلا ةلأسملا

 لصولا ىف اهنافذحي ىئاسكلاو ةزمح نأ ريغ  ءاحلا ةنك اس (هدنقا) نوقابلاو « ءاي غولب ريغ نم

 . فقولاو لصولا ىف امنوتبشي نوقابلاو ,. فقولا ىف اهناتبثيو

 فقولاىف تايثالا هجولا : ىدحاولالاق . فقولا ىف اهتابثإ لع عامجالا لصح هنأ : لصاحلاو

 كلذو ؛ ءادتبالا ىف لصولا ةزّمه ةلزنع تكسلا ىف تعقو ءاه ءاملا هذه نآل ء« لدولا ف فذخلاو

 . لكلا لاح اةزمقلا كتمدل كف كتل ءادطلا رسولا ةزها نأ ير
 ةتباث ءاملا ناف « فنحصملا ةققاوم اوماز اؤتبثأ ندا ءالوه نأ الإ ءاهلا تنثتال نأ قتلني كلاذتك

 ركوب كاف ©" رقاع نان ةأزة ءامأو ؛:اوتنثأف لضولاو' كفقؤلا جلاس“ طنا ةفلاخ اوما ةيطقلا و

 ركات»انعإو الاوخناألا نم لاتع خف أك رعت لف ((كقو ءاهءاخلا هذه ناثل«ةظاغا ]نلف :ادفاَعو

 ,ردصملانع ةيانك ءالالعجننأ اههجوو ؛ طلغب سيل : ىسرافلا ىلعوبألاق . اهلبقام ةكرح اهم ربظيل
 نكست نأ فقو اذإ هسايقو « هيلع لعفلا ةلالدل ءادتقالا رمضيف ؛ ءادتقالا دتقا مهادهيف : ريدقتلاو

 لعأ تاو" هرتذا : لوقا "كفقذرلا ف نكست ةيدسلا ذاهأ نإ كار انما

 ءايبن الا ىدهم ءادتقالاب هرمأ امل ىلاعت هنأ هب دارملاف 0 رججأ هيلع ملأسأال لق) ىلاعت هل وقام



 ةيآلا «هدنتقا .هاديبف هللا ىده نيذلا كئلوأ» ىلاعت هلوق 0

 الن امر[! اوصف هالوم امرك ناف)لؤتز كارقللا يكزاكم انو اةةخاوتلا لع زهدازضا
 6 ام

 ديحوتلاتايثاو كرشلا لاطبإ ىلإ ماده ىأ (هللا ىده نيذلا كل كئاوأإ ةيآلا هذه ىقفيبلاق مث

 . بالا اذه ىف لاهجلا تاهافسلمحتو ديحوتلا تابثإو كرشاا ىفن ىف مه دنقا ىأ (هدتقا مادهف)

 لمح دعبي : ىضاقلا لاق . لصفنملاليلدلا هصخامالإ لكاا لعل وم ورف قلطم ظفللا : نورخآ لاقو

 : اهدحأ : هوجول مهعّئارش ىف نيمدقتملا مالسلا مهيلع ءايبنالا ةعباتمب لوسرلا ىمأ ىلع ةيآلا هذه

 ماكحالا كلت ىف مهم ءادتقالاب ارومأم نوكينأ اهضقانت عم حصي الف ةضقانتم ةفلتح مهعئارش نا

 لمعلا سفن نيود. ليلدلا_نع ةراع ىذا نأ : اناث و . ةضقانتملا

 . تاقوألاكاتريغففال تاقوآلا كلتب اص وصخم ناك م بعرشتايث ليلد : لوقنف اذه تبث اذإو

 فيكو , طقف تاقوالا كلت ىف لاعفالاكلت بوجو ملعب نأوه ىدهلا كلذ ىف مهم ءادتقالا ناكف

 مالسلاو ةالصلا هيلع يوت نا“ املاثو ؟ تافوالا لك مهعت ارش ىف مهعابتا ىلع كلذب لدتسي

 هذهب ببثف , عامجالاب لطاب كلذو مهبصنم نم لقأ هبصنم نوكي نأ بجوي مبعئارش ىف مهل اعبتم
 مهعُتارشث ىف مهب ءادتقالا بوجو ىلع ةيآآلا هذه لمح نكميال ا

 نضعب نوك نم مهركذ امامأف . لكلا لوانتي (هدتقا مهادهف) هلوق نأ : لوآلا نع باوجلاو

 امف قبيف ةروصلا هذه ىف هصيصخت بي ماعلا كلذ :لوقنف . مبعتارش بسحب ةضقانت» ماكحألا

 . ةجح اهادع

 ءاينناللا هب لدتسا ىذلا ليلدلاب لدتسي نأبارومأم ناكول مالسلاو ةالدلا هيلع هنأ : ىتاثلانعو

 : لاقيال عناصلا دوجو ىلع ملاعلا ثودحاولدتسا امل نيملسملانآل ؛ ةعباتم كلذ نكي مل نوهدقتملا

 كلذ ىف اليصأ نوكي ليلدلاب لدتسملا نآل كلذو «.بابلا اذه ىف ىراصنلاو دوهبلل نوعبتم مهنإ

 ايس لوآلا لعف ناك اذإ الإ لصحي ال عابتالاو ءادتقالاو « ةنبلا هلبق نمب هل قاعت الو « محلا

 . لاؤساا طقسي ريرقتلا اذه-و « ىناثلا ىلع لعفلا بوجول

 قالخالاو ةديملا تافضلا عيمج ىف مهعيمجي ءادتقالاب لوسرلا ىمأ ىلاعت هنأ : ثلاثلا نعو

 ىلع لكلا نم ةبنترم ىلعأ هنوك بجوي لب ٠ مهنم ةسبت مع لقأ هنوك بجويال كلذو ؛ ةفيرشلا
 نم عرش نأ ىلع ةيآلا هذه ةلالد انركذ امب تبث ؛ ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ دعب هريرقت ءىجيسام
 نا

 عيبمج نم لضفأ سو هيلع هللا لص انل وسر نأ ىلع ةيآلا هذبب ءاملعلا جيتحا يناثلا ةلأملا)
 مهف ةقرفم تناكف رشا تافصو ؛ لاكلا لاصخ نا مالسلا مهيلع ءايبنالا



 33 .ةيآلا «هدتقا مثادبيف هللا ىده نيذلا كئلوأ» ىلاعت هلوق

 دنا امج 6 < هو 0 22ه ه 2 هَ © وأ رح ساد ل

 | ره نإ ار 0 هماع لس سا لق هدف مثادببف نأ 0 نيذلا كلو

 يك يكل ىَرخذ

 لصحب مل رانا نعل نا فلا كاف وعر در م دعت و

 نود امهدحأ ىطعأ هنا : لاقي نأ حصي هناف  ةيطعلا ىف نيدلولا نيب ىوسي ىذلا دلاولاك هللا معن هل

 هدفا هعيض را كلذ ناكاذإ ل

 رفاكلانيب امف ةكرتشم نامالا ىلإ ةيعادلا فاطلالا نآآل ,فيبعض لوالا باوجلا نأ معاو

 نيدلولا نو رشا لاول[ . دسمان اضن : قاتلا و, اع ا ل خللا

 : هيلع منأام بألا نا لاقي نأ زوحي لقاع ىأف ٠ هبيصن عيض امهدحأ نا مث , ةيطعلا ىف

 ائيش !اطعأ 0

 ىلع ايلعتسم هلعحيو ؛ هنيد ىوقيو هين رصنيس ىلاعت هنا ىلع ةيآلا هذه تاد 4 ةثلاثلا ةلأ ملا

 ناكف ؛ عضوملا اذه هنع ىلاعت هللاربخأ ىذلا اذه عقو دقو « هعزان نم لكل ارهاق . هاداع نم لك

 . ملعأ هللاو . ازجعم نوكيف ؛ بيغلا نع رابخالا ىرحب ايراج اذه

 وه نا ارجأ هيلع مكلأسأال لة هدتقا مهادهف هللا ىده نيذلا كئاوأإل ىلاعت هلوق

 «نيملاعلل ىركذ الإ

 : لئاسم ةبالا ىف

 نم مركذ مدقت نيذلا مه (هللا ىده نيذلا كئلوأ) هلوق نأ ىف ةيبشال (لوألا ةلأسملا)

 ىف مالكلا امنإو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم أ (هدتقا مهادهبف) هلوق نأ ىف كش الو  ءايبنألا

 ىف مهب ىدتقي هنا داما : لاق نم ساناا نف « مه هيف ىدتقي نأ ادم هللا أ ىذلا .وشلا نيبعت

 تافصلاو:تاذلا ّقبهن.ئالب الام لكن غ هيذنتلاو يحروتلاب لزوقلا وهو: هيلع ريما تلات

 تافصلاو ةديملا قالخالا عيمج ىف مهب ءادتقالا دارملا : ن ورخأ كاقو#ةحايلقجلاةرئادو لاكتلا

 ىف مه ءادتقالا دارملا : نورخآ لاقو ؛ مهنع وفعلاو ءابفسلا ىذأ ىلع ربصلا نم ةلماكلا هعيفرلا

 « انمزلي انلبق نم عرش نأ ىلع اليلد ةيآلا هذه تناكر يدقتلا اذمو ؛ ليلدلا هصخام الإ مهعئارش

 كرشلا نع نيزرت 2 اوناك مهنا نيل ةمدقتملا ةيآلا ىف ءايبنالا ركذ اه ىلاعت هنا : ا للفقر

 نك م ” (نوامعي اوناكام مهنع لل كرف ولو) هلوقب ةيالا مت تكاوزأ ليادب هلاطباب نيدهاجم



 ةيالا ( نب رفاكب اهم .اًوذنل اموت امانلكو لذ ءال ٌؤه ام رفكيناف»ىلاعتهلوق اا

 مث اوناك مرجال نيفصولا نيذه | 0 املو « قلخلا رهاوظ ىف فرصتلا ىلع تنروردقي

 . قالطالا ىلع ماكحلا

 تكلا ملعلا مماطعأ ىلاغت هنأ للرإ ةراشإ (تاتك || مهانيتآ ) هلوقف ةمدقملا هذه تفرع اذإ

 رهاظلا بسحب مهيف مكحلا ىذفان سانلا ىلع اماكح 0 هنأ ىلإ ةراشإ (كحلاو) هلوقو

 ىلع عرفتي ىتلا 0 ةعيفرلا ةيلاعاا ةجردلا ىهو . ةثلاثلا ةبترملا ىلإ ةراشإ (ةوبنلاو) هلوقو

 تاريسفت' ةثالثلا اد ددها قد سانلل و". نيترارككنلا]| نا دمللا 1 ال17 كاوطح لايم

 داتاك دام ان دنح راتخللااو ./ةويثك

 ىحاولاب ءادتبالا ءاتيالا اذه نم:دارما نوكي نأ لمتح (باتكلا لا مانتآ ) هلوق نأ ملعاو

 هللا لص دم نآرقو ؛ مالسلا هيلعىوسيعليجنإو « ىسوم ةأروتو ميهاربا فحص ىف امهيلع ليزنتلاو

 اطيحم املعو باتكلا ىف امل امان امبف ىلاعت هلا هيت وي نأ هنم دارملا نوكي نأ لمتحيو . سو هيلع

 لعملاعت هللا لزنأام نيروكذملا رشع ةينانملا ءابنالا نآألل ..ىلوآلا وه اذهو « هرارسأو هقئاقح

 صيصختلاو نييعتلا ىلع ايهلإ اباتك مهنه دحاو لك

 رافكك رشلا ىف نعطلاو ديحوتلا اذهب رفكي نافدارملاو «ءالوه اهب رفكي نافل ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو (نيرفاكب اهم اوسيل اموق ام انلكو دَقف) شيرق

 مهو ةنيدملالهأ مه : ليقف ء هوجو ىلع ؟ مهنم موقلا كلذ نا ىف اوفاتخا (ىوآلا ةلأسملا)

 مهركذ مدقت نيذلارشع ةيناقلا ءايبنآلامه : نسحلا لاقو ءراصنالاو نورجابملا : ليقو ؛ راصنالا

 ىده نيذلا كئاوأ) ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو : جاجزلا لاق . جاجزلا رايتخا وهو

 ىنبب ريغ ىلع عمت, املق موقلا مسا نآل ديعب وهو ةكئالملا ىنعي : ءاجر وبأ لاقو (هدتقا مهادهف هللا

 نموأ ايبنوأ اكلم ناكءاوس مهنم وهف رفكي مل نم لك: ديز نبا لاقو ؛ سرفلا مهدهاجم لاقو ؛ مدآ
 !نايراتلا نمرن أ كلاجصلا

 مهقلخ امنإ هنأ ىلع لدي (نيرفاكب ا اوسيل اموق اهب انلكو دقف) ىلاعت هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 نايبلا نكن ام الل لا قلخ ول ىلاعت هناأل ء نامالل مهةلخام ىلاعت وهف مريغ اماوزب نالع الل

 امانلكو دقف) هلوقل قيال ذئئيحو « نموا اريغو نهؤألا نيب هيف اكرتش» فاطلالا لعفو نيكملاو

 ! ىنعم (نيرفاكب ام اوسيل اموق

 نم هدعبو مهنامإ_ دنع نينمؤملا داز ىلاعت هنأ : لوألا : نيبجو نم هنع ى كل !ا ماع

 : لاقف ءايناث ابجو باوجلا ف ركحذو « هللا الإ هيصحي الام هماكحأ فيرشو هدئاوفو هفاطلأ



 -/ ةيآلا «ةو ؛ةوبنلاو محملا ب باتكلا هاني نيذلا كئلو أد ىلاعت هلوق

 0 ل ا رن

 دعف رد ب رفكي دانيا ملاَو باكل منا بَل كتكدأ

 اود هى 62

 050 نيرفاكب اهب اوس دل اموق ا

 نوكي نأ تادتعنمالاوش رناشنإلا ناوكاظتر هنأ لع ةلالدلاك (مهناو+إ و مهتايرذو مهئابآ نمو) هلوق

 ( مهانيبتجاو) كلذدعب ىلاعتهلوقو « ىلاعت هللا دنعن» الوسر نيركت نأ ةركال ةأزملاةنأ دج

 ىلع للا الإ هب قيلي ال مالسلا مييلع ءايبن الا قح ىف ركذ اذا ءابتجالا ترا « ةوبنلا ديفي

 «ةلاشال اللة

 اذهنم دارملان وك نأ جي هنألعأو (هدابعنم ءاشي نم هب ىدم هللا ىده كلذإب ىلاعت لاق م

 مهنع طبحل اوكرشأ ولو) هدعب لاق هن ال «كرشلا نع ىلاعت هللا هيزنتو ديحوتلا ةفرعم وه ىدهلا

 صماالا ىرجم ايراج نوكي ام ىدهلا كلذ مم دارملا نأ ىلع لدي كلذو (نولمعي اوناك ام
 , كل ركل داخل

 نم ىدهلا كلذنأب حرص ىلاعت هنإ مث . هتينادحوب هللا ةفرعم ىدهلا اذهب دارملا نأ تبث اذاو

 كرشلا ىفنب ةيآالا هذه متخ ىلاعت هنإ مث ؛ ىلاعت هللا قلخي الا لصحبال ناميالا نأ تيث « ىلاعت هللا

 . مهتادابعو مهتاعاط مهنع طبحل اوكرشأ ول ءايبنأالا ءالؤد نأ ىنعملاو (او" و أنا د لاف

 هانركذ دقف طابحالا ةقيقحىف مالكلا امأو . كرشلا ةقيرط لاطباو ديحوتلا ريرقت هنم دوصقملاو

 . ملعأ هللاو . ةداعالا ىلا ةجا- الف ةرقبلا ةروس ىف ءاصقتسالا ليبس ىلع

 ام انلكو دقف ءالؤه اهب رفكي ناف ةوبنلاو مكحلاو باتكلا مهانيتآ نيذلا كئلوأ ١ ىلاعت هلوق

 (نيرفاكب اباوسيل ًاموق
 نيذلا رشع ةينافلا ءايبنالا مهو كلذ لبق مهركذ ىضم نيذلا ىلإ ةراشإ (كتاوأ) هلوق نأ معا

 . ةوبنلاو حلاو باتكلا مهاتآ هنا ىلاعت ركذ مث « كلذ لبق ىلاعت هللا مركذ

 ةرااغتم ةثالثرومأ ىلع لدت نأو دبال ةثالثلا ظافل ألا هذهف « ةرياغلا بجوي فطعلا نأ ملعاو

 ىلعو سانلا نطاوب ىلع نودكحي نيذلا : اهدحأ : فئاوط ثالث قاخلا ىلع ماكحلا نأ لعاو

 ىلع نومكحي نيطالسلا مثو :قللا رهاوظ ىلع نومكحي نيذلا : اهيناثو . ءاسلعلا مثو ؛ مهحاورأ

 هلجالام فراعملاو مولعلا نم ىلاعت هللا مماطعأ نيذلا مهو « ءايبنالا : اهثلاثو « ةنطلسلاو ربقلاب سانلا

 هلجالام ةنكملاو ةردقلا نممهاطعأ اضيأو : مبحاورأو قاخلا نطاوب ف فرصتلا لعن وردقي اب



 ةيآلا «مهتاوخإو مهئايرذو مهئابآ نموه ىلاعت هلوق 531

 ةلاسرلا نوكست نأ ىضتقي (نينسحلاىرجنكإذكو) هلوق ناكل كلذك سلا ناكول : اولاق ناف

 . لطاب دنع كلذو « لمع ىلع ءازج

 لوزيف , ةماركلاو باوثلا وه ىذلا ءازجلا ىلع (نينسحملا ىزجت كلذكو ) هلوة لمح ؟انلق

 . ملعأ هللاو . لاكشالا

 دعب ىلاعت هلوقب ةكتالملا نم لضفأ مالسلا مهيلع ءايبناألا نأب نولئاقلا جتحا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هللا ىلوط كوجوم لكل مسا ملاعلا نآل كلذو (نيملاعلا ىلع انلضف الكو) مالسلا مهباع ءالؤه 0

 لضفأ مهنوك ىضتتقي (نيملاعلا ىلع انلضف الكو) ىلاعت هلوقف : ةكئالملا ملاعلا ظفل ىف لخديف : ىلاعت

 :ةيآلا هذه نم ةطذتسما ماكحالا نمو ؛ ةكسثالملا نملضفأ مهنوكىضتقي كلذو . نيملاعلا لك نم

 الكو) ىلاسعت هلوق مومع نآآل : ءايلوألا لك نم لضفأ اونوكي نأ بحي مالسلا مهيلع ءايبنالا نأ

 . مهنامز ىلاعىلع هانلضف هانعم (نيملاعلا ىلعانلضف الكو) مهضعب لاق . كلذ بجوي (نيملاعلا ىلع انلضف

 .نيملاعلا نم ٌتاوس نم لك ىلع نولضفي ءايبناألا نم الكو : دارها لاقي نأ نكمي و : ىضاقلا لاق

 لواألاب هل قاعتال رخآ عونفف عقاو مالك« ضعب نم لضفأ ءايبن الا ىأنأ ىف كلذ دعب مالكلا مث

 . معأ هللاو

 نوقابلاو ؛ءايلا نوكسو ماللا ديدشتب (عسيللاو) ىئاسكلاو ةزمح أرق «ةعبارلا ةلأسملا)

 : اهفيفختو ماللا ديدشنب عيسيأاو عسيللا هيف لاقي : جاجزلا لاق . ةدحاو مال (عسيلاو)

 « لهو هيلعدللا للص هللا ل وسر ةيرذنم نيسحلاونسحلا نأ ىلعلدت ةيآلا (ةس.اخلا ةلأسملا)

 نسحلا كلذكف  مالابالإ مهاربا ىلا بستني الدنأ عم مهاربأ ةيرذ نم ىسيع لعج ىلاعت هللا نأ

 امهنوك بجو ماللاب هللا لوسر ىلا ابستنا نإو ؛ ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ةيرذ نم نيا

 ..ف سوي نب جاجحلا دنع ةيآلا هذهب لدتسا رقاملا رفعجابأ نإ : لاقي « هتيرذ نم

 :لوآألا : ةريثك اماكحأديفي (مهناوخإ و مهتايرذو مهئابآ نمو) ىلاعتهلوق 4 ةسداسلا ةلأسملا)

 ناوخالاو ؛ عورفلا مث تايرذلاو ؛ لوصألام ءابآلاف ؛ ناوخالاو تايرذلاو ءابالا رك ذلاعت هنأ

 فرشلا نم عونب ءايبنأللا ءالؤم قاعت نم لك صخ ىلاعت هنأ ىلع لدي كلذو ؛لوصأألا عورف

 . ضيعبتلل «نم» ةبلكو (مهئابآ نمو) لاق ىلاعت هنأ : ىناثلاو : ةماركسااو

 ؛ ةفرحملاو نام الا ىلا ةيادحلاو ةنجلاو.باوثلا ىلا ةيادحلا ةيادحلا كللت نم دارملا : انلق ناف

 ملا لآ عا الرو نمزم كيغ , ناك نم ءايبناللا ءالوه ءابآ ب ناك دق هنأ لعإ لدن زةملكلا هذهف

 ناك ةوبنلاب ةيادهلا هذه انرسف اذا انأ : ثلاثلا ٠ كلذ دفي مل ةوبنلا ةيادهلا هذبم دارملا : انلق ول امأ



 5م ةيآلا «ن هييس ا عا نمو لبق نم انيده احونو» ىلع هلوق

 ءايبنالا فئاوطنم ةفئاط لك صخ ىلاعتهنأل كلذو « بيترتلا هوجو نم هجو هيف ىدنع لوقأو

 . لضفلاو ماركالا نم عونب
 دواد ىطعأ دق ىلاعت هللاو : ةردقااو ناطلسلاو كلملا : قلخلا روهمج دنع ةربتعملا بتارملا نف

 . (مظع ابيصن بابلا اذه نم ناملسو

 : ةيصاخلاو ةيئرالا هذبب بوبأ هللا صخدقو « ةم.ظعلا ةنحلاو ديدشلا ءالبلا مة يناثلا ةبت رملاو)

 ءالبلا لان هناف « مالسا!هيلع فسوي وهو : نيتلاحلانيتاهل اعمجتسم ناك نم (ةئلاثلا ةبترملاوإل

 . مالا رخآ ىف كلملا ىلإ لصو مثءسالا لوأ ىف ريثكلا ديدشلا

 ةرثكحو تازجعملا ةوق مهصاوخو مالسلا مهلع ءايبنألا لئاضف نه (ةعبارلا ةبترملاوإ)

 ميركتلاو مظعلا بيرقتلاب مهايإ ىلاعت هللا صيصختو ةديدشلا ةلوصلاو ةميظعلا ةباهملاو نيهاربلا

 . نورهو ىسوم قح ىف ناك كلذو « ماتلا

 ىفاك كلذو ؛ قاخلا ةطااخنكرتو ءايندلا نع ضارعالاو ديدشلا دهزلا (ةسماخلا ةيترملاوإ)

 . نيحاصلا نم 1 هللأ مهفصو بيسلا اذهو ؛ سايلإو ىسيعو قو ايركز 5

 ؛ ليعامسإ مهو , عايشأو عابتأ قلخلا نيب امف مل قبب مل نيذلا ءايبنآلا (ةسدادلا ةبترملاوإ)
 ركذ ىف لصاخ كيترتلا نأ زهظ:هاتبعار ىلا هحولا |ذهران ربتعا اذاف . طولو ؛ سنويو « عسيلاو

 . هانحرش ىذلا هجولا اذه بسحب مالسلا مههيلع ءايبنالا ءالؤه

 ىلإ ىلاعت هنأ ىف اوفلتخا (انيده الك بوقعيو قححسإ هل انبهوو) ىلاعت لاق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ىده كلذ) ةيالا رخآ ىف هلوق اذكو (لبق نم انيده ا-ونو) هلوق ىف مالكا اذكو ؟ ماده اذام

 (هدابع نه ءاشي نم هب ىدبم هللا
 كلذو « ةنجلا قيرطملإ ةيادلاىهو ٠ مظعلل باوثلا ةيادحلا هذهنم دارملا : نيققحلا ضعب لاق

 ةءادهلا كلت نأ ىلعلدي كلذو (نينسحلا ىرجنكلذكو ) اهدعب لاق ةيادهلاهذه ركذ امل ىلاعت هنآ

 دارما نأ تف  تارتاألا تركك ا 0ك 0 اتطلع ناحل

 نوكي.ال هناف": هلق ىف ةفرتملا ليصحتو نيدلا لإ داشرالا امأف . هنا لإ ةنادها وق ةءادملا دق

 ,ةفرعملاو نيدلا ىلإ ةيادحلا وه ةيادحلا هذه نم دارلا : لاقي نأ دعبيال اضيأو « هلمع ىلع هل ءازج

 مهازاجىلاعت هللاف « قحلا بلطف اودهتجا مهنأل : مهتهرداصلا ناسحالا ىلع .ازج ناك كلذ امبإو

 (انلبس مهنيدهنل اذيف اودهاج نيذلاو) لاق اي « قحلا ىلا ملادياب مهلط نسح ىلع

 ةادما نآل تةلاشرلاو ةبتلا للا داق رألا": ةناذحلا هذه نف'دارلا نأ تلات لوقلاوإ

 . كلذ الإ تسيل ءايبنآلاب ةص 9

 نر كك راخ#و



 ةىآلا قالط ركاز اد هادو ايدل امك وز لاكن لوف -غ

 مالسلاو ةالصلا هيلعدمركذزوحيالو « سو هيلع هللا !صدمج الإ ءايبنألا نم دحأ هبلصنم جرخام

 هللاب كرشلا فن ىف برعلا ىلع جتحب نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ادم ىأ ىلاعت هنألل « ماقملا اذه ىف

 معنلانمو . ايندلاو نيدلا ف ةميظعلا معنلا هللا هقزر ديحوتلا لع رصأو كرشلا كرت امل مهاربإ نأ

 هيلع دم وه ةجحلا هذهب جتحما ناكاذاف ءاكولمو ءايبنأ اوناكآدالوأ هللا هات آ نأ ايندلا ىف ةميظعلا

 . قحسإ عم ليعمسإ ركذيهل ببسلا اذهلف ؛ ضرعملا اذه ىف هسفن ركذي نأ عنتما مالسلاو ةالصلا

 كلذ بان الا ف ارخ] ف مها ريإ لعج هناحبس هنأ دارملاف (لبق نم انيدهاحونو  هلوقامأو

 سس هج رخأ و ؛ امهلسن نه ليئارسإ ىب ءايبنأ لعجو . بوقعيو « قحسإ لثم ًادالوأ هقزر هناآل

 مالسلا هياع مهاربإ ةما رك در كفملاف فرقا رش ردإ . حون لم نيرهاط ءابآ بالصأ

 .. ا سعر درر تك

 : لوآلا :هوجوهيلعلديو « حون ةيرذنمو دارملا ليقف (ناملسو دواد هتيرذنهورإل هلوقامأ

 مهلمج ىف ركذ ىلاعت هنأ : ىتاثلا . بجاو برقالا ىلإ ريمضلا دوعو نيروكذملا برقأ احون نأ

 ال وسرذاكو « مالسلا هيلع حون ةيرذنم ناكل ب ؛ هتيرذ نم ناكامو 0 ! خأنبا ناكوهو ًاطول

 ناكام مالسلاهيلع ليعمسإ اذه ىلعف  هتيرذهنأ لاقيال نا-ذالا دلو نأ : ثلاثلا . ميهاربإ نامز ىف

 ناكام مالسلا هيلع سنوي نإ لبق : عبارلا . مالسلا هيلع حون ةيرذ نم وه لب ٠ ميهاربإ ةيرذ نم

 . مالسلا هيلع حون ةيرذ نم ناكو ؛ مالسلا هيلع مهأربأ ةيرذ نم

 دواد مهاربإ ةيرذنمو : ريدقتلاو « مالسلا هيلع مهارباىلإ دئاع ريمضلانأ (ىناثلا لوقلاو إ)

 ركداعإ و كانألا هاذه نك نلان دوضقما وه رمارإأل : لوقلا اذهب نولئاقلا جيتحاو . ناملسو

 . مهارإ ةعفر تابجوم دحأ هدالوأ نم مالساا هيلع مهاربإ نركا نال احر لاك هللا

 .بوقعيو « قحسإو « مهاربإو . حون : مهو « ءايبنألا نم هير لو كد لاا هنأ ملعاو

 «ىمومو « فسويو ؛ بويأو ٠ ناملسو ؛ دواد : ءايبنألا نم رشع ةعبرأ مهيزذ نمبركذ م

 عومجماو ًاطولو «سأوبو عسيلاو ؛ ليعمسإو . سايلإو « ىسيعو ٠ يو ايركذو ؛كورهو

 ا

 نأ/امإو ةجردلاو لضففلار بسحب يعي نأ امإ تيترتلاو ؛ ةبجااو. بيتزتلا ةياغر : لئق ناف

 ؟هيف ببسلا اف ةيالا هذهىف ريتعم ريغ نيعونلا نيذه بسحب بيترتااو , ةدملاو نامزلا بسحب ردتعي

 هذه بواظملا اذه ةعص ىلع لئالدلا دحأو « بيترتلا بجوبال واولا فرح نأ قحلا : اذلق

 نامزلا بسح الو فرشاا بسحب ال « ةتبلا بيترتلا ديفيال هنأعم انههلصاح واولا فرح ناف ةيآلا



 حار ةيآلا ءانيده الك بوقعيو قاحسأ هل انبهوو» ىلاعت هلوق
 ص

 عسِيِلأو ليعمسإو 8, نيحلاصلا نم .« لك سال و ىسيع 0-0 ركذو

 : ا !دميتاتو ينم مو ل يك أ 1ع الصف اكو اط 0

 1 ىديي هلل 00 ه كلذ 00 0-0 ا ص لإ | مايدهو مايبتجاَو

 لد هني 0 ع 1 2 ولو هدابع نم“ ءاَشي

 5 وقتنا حو 5 0 ىزحي كلذكو نورهوىموموفسويوبويأوناملسو

 مهتايرذو مهئابآنمو . نيملاعاا ىلع انلضف الكو ًاطولوسوبو عسيلاو ليعمسإ و . نيحلاصلا نم لك

 ولو هدابعنم ءاشي نم هن ىدم هللا ىده كلذ . ميقتسم طارص ىلإ مهانيدهو مانيبتجاو مهن :اوخإو

 «نولمعي اوناكام مهنع طبل اوكرشأ

 : لكاس ةيآلا ىف

 ىلاعت هللا ةجح رهظأ هنأ مالسلا هيلع مهاربإ نع ىح امل ىلاعت هنأ عا (ىوألا ةلأسملا)

 انتجح كلتو) هلوق : املواف . هيلع هناس-إو همعن هوجو ددع امنع بذو اهرصنو ديحوتاا ىف

 ركذو . اهتقيقح ىلع هلق انفقوأو اهيلا هانيدهو ةجحلا كلت هانيت 1 نحن انإ دارملاو ( مهاربإ اهانيتآ

 : انلقو ء انلعف . كولملا ءاظع هلوقيام قفو ىلع عملا ةيانكح وهو ةمظعلا ىلع لادلا ظفللاب هسفن

 ةلظعلا كلن+ نكت نأ كو ةنطخلا لع كادلا"طقللاب اقوه لاك هش كذا

 نم ةجحلا كلت مالس | هيلع مهاربإ ىلاعت هللا ءاتيإ نأ ىلع لدي كلذو « ةفيرش ةعيفر ةلماك ةمظع

 لالا الا ونة را شخ لامتهنأ : : اهمناثو . بهاوملاو اياطعلا بتارد لجأ نمو « معنلا فرشأ

 انندلا أ ًازيزع هلعج هنأ : اهثلاثو (ءامشأ نم تاجرد عفرن) هلوق ىهو . ةعيفرلا 0 تاجردلا

 ةماركلا هذهقبأو هتيرذنمو « هلسننملسرلاو ءايبنألا مهو سانلا فرشأ لعج ىلاعت هنأل كلذو

 كول ازو ءانماألا هيقعنم فرك هلا ملع رورسلا عا ونأ مظعأن م نآل « ةمايقلا موي ىلإ هلسنىف

 بذلاب همايق ىلع ءازج مالسلا هيلع مهاربإ ىلع هللا معن عاونأ ديدعت تايآالا هذه نم دوصقملاو

 . قحسإ نم هدعب (بوقعيو) هبلصل (قحسإ هل انبهوو) لاقف ؛ ديحوتلا لئالد نع
 نال :لنلتإو كاهن دي: هع مك رخأ لبيع قحسإ عم مالسلا هيلع ليعمسإ ككل م : اولاق ناف

 هناف ليعمجإ امأو . بوقعيو ق>سإ دالوأ ممر سأ مثو ليئارسإ ىب ءايبنأ انهه ركذلاب دوصقملا



 ةيآلا «انيده 0 قحسإ هل انبهوو » ىلاعت هلوق "ل

 0 ياسر اس6 لاس < 22-62-22 2 ا ل 1

 دواد ا نا اكل انيدهاح ون واني , لهالك بوقعيو قو هلانهوو

 كا ا 5 7 م ه- عا

 لالضلاو ىدملا 57 انلوقعرصاذه ناك الطاب (ءامشن نم كافر 57 ناك ذئنح 5

 ريرقت و رظنلا ىف نعطلاىف ةيوشحلا لوقداسف ىلع لئالدلا لدأ نم ةيآلا هذه 4(ةئلاثلا ةلأسملا)

 ؛ ةيلاعلا تاجردلاب زوفلاوةعفرلا لوصح مالسلاهيلع ميها رئال كيثأ للاعت هناك . ليلدلا كذو ةجحلا

 هلال! انلااكو هنارخزلا هنأ لغا لديكلذو اهنع بذو اهرركو ديح وتلا ىف ةجحلا ركذهنأ لجل

 .:ةبتازملا هذه:نم فرشأو لعأ

 نوقابلاو ةفاضإ ريغ نم نيونتلاب (تاجرد) ىتاسكلاو ةزمحو مصاع أرق 4 ةعبارلا ةلأسملا

 عضوم ىف «نم» نوكسيف ؛ ةريثك تاجرد ءاشن رم مفرن : اهانعم ىلوآلا ةءارقلاف ةناضالاب

 لاقو . ةعفرلاو ةلزئملا ىف ضعب ىلع مهضعب ليضفت ىلع لدأ ةءارقلا هذه : مسقم نبا لاق . بصنلا

 لع الإ لديال نيؤنتلاو ةريثكلا تاجردلا للعو ةدحاولا ةجردلا ىلع لدت ةفاضالا : ورمعوبأ

 ةركلا تلكررلا

 : ليقو « ةرخآلا ىف هلامعأ تاجرد : لبق . تاجردلا كلت ىف اوفلتخا (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 ةوبنلاب ايندلا ىف ءاشن نم عفرن : ليقو . مظعلا باوثلا بجوت اهنآل . ةعيفر تاجرد ججملا كلت

 هذه نأ ملعاو ٠ ملعلاب ءاشن نم تاجرد عفرن : ليقو . باوثلاو ةنجلاب ةرخآلا ىفو  ةمكملاو

 . ةيناهسجلا تافصلا نع دعيلافو ةيناحورلا تافصلاىف ةداعسلا لاك نأ ىلع لئالدلا لدأ نم ةبآلا

 (هموق ىلع م .هأربإ اهات جشم كافر ناقد اك هنأ: هيلع ليلدلاو

 ءاتيإ وه ةعفرلا هذه لوصحل بجوملا نأ لعلدب كلذو 6« 4 هان تاجردعفرن) + هذعإ لاقم“

 تضتنقا ابقارشإ ىلع اهعالطاو ةجحلا كلت ةقيقح ىلع سفنلا فوةو نأ ىضتقي اذهو . ةجحلا كلت

 ةعفرال هنأ لع لدي كلذو : ىناحورلا ملاعلا ىلاعأ ىلإ , ىنامسجلا ملاعلا ضيضح نم حورلا عافترا

 . ملعأ هللاو . تايناحورلاىف الإ ةداعسالو

 بجوعال “ ؛ ملعلاو ةكشللا ىضتقم ءاشو نم تاجرد عفرياعإ هنأ ىنعملاف 4 ( ماع كح را

 ؛.لطابلاو داسفلاو:كغلا نع ةهزنم هللا لاعفأ ناذ ..ةفزاجنلاو ةوهشلا

 ةواداةت رد .نممو لبق نم انيده احونو انيده الكب وةعيو قمتإ هل انبهووإل ىلاعت هلوق



 1 اةءآلا «هموق ىلع مهأريإ اهانتاااكج كلتو» ىلاعت هلوق

 0 ا يحلل يع تال 6 1

 يرن شل نم ت اجرد عقرت هموق ىلع مهارإ اه ات ] انجح كأنو

 مق ا 1

 «للد» ميلع ميكح
2 5-3 

 : نيهجو نم هنع انباحأ باجأو
 ىلاعت هلوقل ؛ كرشلا مظلا نم دارملا (لظب مهناميإ اوسبلي ملو) هلوق نأ (لوآلا هجولا)

 اونمأ نيذلا انهه دارملاف (ميظع ظل كرشلا نإ هللب كرشتال ىبباي) هنبال لاق ذإ نامقل نع ةياكح

 . ةيدويعملا ىف اكيرش هلل اوتشي ملو هللاب

 ءاكرشلا ون ىف تدرو امنإ اهرخآ ىلإ اهوأ نم ةصقلا هذه نأ دارملا وه اذه نأ ىلع ليلدلاو

 . كلذ ىلع انهه لظلا لمح بجوف  تادابعلاو تاعاطلا نكد اهف سل و.« ةادنالا واذ)دضالاو

 لمتحي و « هللا هيذعي نأ لمتحي ةالصاالهأ نم قسافلا ديعو نأ : باوجلا ىنيىناثلا هجولال

 عطقلا نمآلا مدعنم مزلي ملف ء لصاح فوخلاو لئاز نمآلاف : نيريدقتلا الك ىلعو ؛ هنع وفعي نأ

 . ملعأ هللاو ؟ باذعلا لوصح

 ( ميلعريكح كب رنإ ءادشن نم تاجرد عفرن هموق ىلع يهاريإ اهانيتآ انتجح كلتو ل ىلاعت هلوق

 : لئاسم ةبآلا فو

 ىلإ ةراشإ هنأ : لوآلا : هوجو هيفو مدسقت مالكىلإ ةراشإ (كلتو) هلوق (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 لجل انتمل 1 كلبختنأ فاخت امأ : هل اولاق موقلا نأ ىلإ ةراشا هنأ : ىناثلاو (نيلفآلا بحأال) هلوق
 قلاخنيب ةدابعلا ىف متيوسو هللاب كرشلا ىلع متمدقأ كَ متنأ نوفاخت الفأ : مهل لاقف . مهتمتش كنأ

 . لكلا وه دارملا نأ : ثلاثلاو ؟ لومعملا مصلاو توحنملا بشخلا نيبو هريدمو ملاعلا

 ةفص (ميهاربإاهانيتآ ) هلوقو هربخ (انتجح) هلوقو أدتبم (كلتو):هلوق:: لوقف اذه تفرعاذإ

 . ريخلا كلذل
 تاصح امنإ ةجحلا كلت نأ ىلع لد ( ميهاربإ اهانيثآ انتجح كلتو) هلوق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 نامالا نأ ىلع لدي كلذو « هلقع ىف ةجحلا كلت هراهظاب و هللا ءاتياب مالسلا هيلع ميهاربا لقع ىف

 دارملا ناف (ءاشن نمتاجرد عفرن) هلوقب اضيأ اذه دك ايو: ىلاعتهتلا قال نالضح ال نفكلاو

 ةجحلا كلتب علا لوصح ناكولو ؛ ةجحلا كلت هامآ ىلاعت هنا اس ميهاربا تاجرد عفر ىلاعت هنأ

 هسفن تاجرد عفر ىذلاوه مالسلا هيلع ميهاربإ ناكل يلاعت هللا لبق نمال ميهأربإ لبق نم ناكامإ



 ةيآلا «هللاب متكر ثأ مك نوفاختالو متكرشأام فاخأ فك ةلانتدرق"

 هب , لني ملام 4 هللاب 2 رشا مكنأ َنَوفاَح 1 مكر 31 اش ف 10 ا

 اونمآ نذل «لار تو نمألاب ق وح نيب 6 اطل مك

 «889) نودتهم مهو 3 مم كتلوأ طب ها | اومببلي و

 اناطلس مكيلع هب لزني لام هللاب متكرش أ يأ نوف اختالو 8 0 5 لات رق

 نمآألا مهل كئلوأ لظب مهنامإ اوسبلي لو اونمآ نيذلا 1 متتك نإ نمالاب قا نع فلا ىف

 2 نودتهم مثو

 ىتلا مانصالا فاخأ فيكو : ريدقتلاو ؛ لوألا مالكلا نع باوجلا ةيقب نم اذه نأ ملعا

 هلوقو . بونذلا مظعأ وه ىذلا كرشاا نم نوفاخت ال متأو  رضلاو عفنلا ىلع امل ةردق ال
 نع ةيانك (اناطاس ككيلع هب لزني ملام) هلوق نأ : لوألا : ناهجو هيف (اناطلس مكيلع هب لزني ملام)

 رخآ اهإ هللا عم عدي نمو) ىلاعت هلوق هريظنو . ةصقلا هذه لثمىف ناطاسلاو ةجحلا دوجو عانتما

 ذاختاب صوب نأ القع عنتمال هنأ : قابلا ؛ هيف ناهربلا لوصح عانتما ناعم دارملاو (هب هل ناهرال

 صاألا دورو مدع : هانعم (اناطاس هب لزني مل اه) هلوَةَف ةالصلاو ءاعدلل ةلبق روصلاو ليثاقلا كلت

 مكسفنأ ىلع نوركتت الو « نمآلا عضو» ىف نمآلا ىلع نوركتت مكلام : مالكلا اذه لصاحو . هب

 لدعف هسفن ةيكزت نم ازارتحا ؟ تنأ مأ انأ نمألاب قحأ انيأف : لقي لو ؟ فولا عضوم ىف نمألا

 لاؤسلا نع باوجلا فنأتسا مث . نيدحوملاو نيكرشملا قيرف ىنعي (نيقيرفلا ىاف) هلوق ىلإ هنع

 تار ل ميهاربا مالك مامت نم اذهو 5 مهناعإ اوسبلي ملو اونمآ نيذلا) هلوقب

 نامالا : امملوأ : نيفصولا نيذ-ل نيعمجتسم نونوكي نيذلا مث قلطملا نمآلا م لصح نيذلا
 . ةيلمعلا ةوقلا لاك وهو (لظب مهنامبا 5 مو) امهيناثو . ةيرظنلا ةوقلا لاك وهو

 هجو نم ةيآلا هذبب نوكسمتي انباحا نأ لعا «نودتهم مهو نمآلا مهل كتاوأإ لاق مت

 هل نإ كرش نأ يف اناجحأ كسع هجو امأ . رخآ هجو نه اه نوكس نيا ةل زكا

 اذه ناكل ناميالا ىمسم ءازجأ دحأ لظاا كرت ناكولو : ملظلا مدع نمالل بجوملا نامالا
 هنأ ال لونا كام ا ءفر افارإ ف[ رتككلا »ل آرذادنب لظراو نموا نشاقلا نأ" بنفق: انيع*فيسقتلا
 نمالا لصححال نأ بجوف « مظلا مدعو ناميالا ؛ نيرمآألا لوصح نماللا لوه- ىف طابعا لاك

 , هل ديعولا لوصح بجوي كلذو يسافلل



 ةهةب ةيآلا «نور اك الفأ ايلع ءى * لك ىنر عسو» ىلاعت هلوق

 ءاشي 4 الإ : ءلاثو . همعن تاداع ضعب ىنع عطقيف ايندلا نحمب ىنيلتبي نأ ءاش نأ الإ: اهناثو

 2 ااصيإ ىلع اهردقيو ىعفنو ىرض نم اهنكميو اهميحب نأب 3 نوك رشت ام فاخأف فر

 90 ىف. ناسناللا تدح نأ دعني ال هنأ الا لضاَمَبو « 6زوجولا ةدها لك لمت< ظفللاو ءىلإ

 هب هوركملا كلذ, ثدح اما هنأ لع كلذ نرليك للا ني قل ركنا

 هراكملا نم ءىث هب ثدح هنأ ول ىتح كلذ مالسلا هيلع ميهاربا زك ذف « مانصآلا ةيطإ ىف نعط هنأ

 ل ىلع لمح ىل

 حالصلاالإ لعفي الف بورغلا مالع هنأ ىنعي (املع ءىث لك ىنر عسوإل مالسلا هيلع لاق م“

 حالصلا هجو فرع ىلاعت هنأل ؛ كاذف ايندلا هراكم نم ثدحب نأ : ريدقتبف « ةمكحلاو ريخلاو

 . مانصالا ةبهلا ىف نعطلا ىلع ةبوقع هنأ لجال ال هبف ريخلاو
 هللانع دادنالاو دادضالاو ءاكرشلا نن نأ نوركذتتالفأ : ىنعملاو (نوركذتت الفأإ) لاق مث

 تجوب "ال هيوتلاو هكيحروتلا تاثآالق شيلا« تاذعلا كو رنإو تاقحلا | لولحت كل ا نك

 ملعأ هللا و . تاقعلا قاتلا

 نينونلا دحأ فذح ىلع نونلا ةفيفخ (ىقوجاحتأ) سماع نباو عفان أرق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 تابثاب (ىناده) ىماع نباو عفان أرق (ىناده دقو) هلوق امأو . ماغدالا ىلع ديدشتلا ىلع نوقابلاو

 . فيفختلل اهفذحن نوقابلاو لصالا ىلع ءايلا

 موقلاو (نيلفالا بحأال) هلوق وهو هللا ىف مهجاح مالسلا هيلعريهاربا نأ 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 انل لصخ (هللا ف ىنوجاحتأ لاق هموق هجاحو) مهنع اربخ ىلاعت هلوق وهو ؛ هللا ىف هوجاح اضيأ

 ىتلا ةجاحنا ىهو : غلابلا ءانثلاو ميظعلا حدملل ةبجوم نوكت ةرات هللا ىف ةجاحلا نأ ةيآلا هذه نم

 ىلع ميهربا اهانيتآ انتجح كلتو) ىلاعت هلوق وه ءانثلاو حدملا كلذو ؛ مالسلا هيلع ميهاربا اه 2ك

 الإ نيبابلا نيذه نيب قرفالو (هللا ف ىنوجاحتأ لاق) هلوق وهو مذلا ةبجوم نوكت ةراتو (هموق

 لطابلا نيدلا ريرقت ىف ةجاحم او « ءانثلاو حدملا حاونأ مظعأ بجوت قحلا نيدلا ريرقت ىف ةجاحلا نأ

 . رجزلاو مذلا عاونأ مظعأ بجوت
 ىلعلدي رابخالاو نآرقلا ىف ءاج عضوم لكف : اريتعم انوناق اذه راص لصالا اذه تبث اذإو

 هحدم ىلع لدي ءاج عضوم لكو « لطابلا نيدلا ريرقت ىلع لوم وهف ةرظانملاو ةجاحملا أ نيجبت

 . معأ هللاو . قدصلا بهذملاو قحلا نيدلا ريرقت ىلع لوم وهف



 ةالا كلل ةودشا ىف ىوجاعأ لاقهموت هجاحو»ىلاعت هلوق ةرأب

 -أ ل ل الا تل تل تس

 3 شت ام فاخأ لَو نادم دَكَو هللا ىف فوج اح لق مو هَجاَحَ

 رزه ل سس < مه ه2 تيرا ناش س0 17 2-6 ف صم و2

 ١.«« َنوركذتالفأ اسلع ءىث لكى بر عسو ائيش فر انت نأ الإ

 ركل ا < لاس( قلفلا, لم هليماو. دوج ولا ىلإ امهجارخأ رظف ىعدو ؛ ةهملاو نملا نعال ام

 مشل ىدلا ففحلا  ةللاثا بأ لاق لئاملا وهف فيلا امأو « امه رهظأ اذإ درولاو قرولاب

 لاعتهت1 نود داوعمالك نع لداعلا هنأ ليقورء يداص ىف كلا

 نأ الإ هب نوكر شت امفاخأ الو ناده دقو هتلاف ىنوجاحتأ لاق هموق هجاحو ل ىلاعت هلوق

 (نوركذتت الفأ ايلع ءىش لكى بر عسو ائيش ىبر ءاشي

 اججح هيلع اودروأ موقلاف « ةروكذملا ةجحلا مهيلع دروأ امل مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ملعا

 روسو موقكو (ةمأ ىلع انءانآ اندجو انإ) ملوقك ديلقتلاب اوكسمت مهنأ اهنم « مهلاوقأ ةحص لع

 تنعط امل كنأب هوفوخ مهنأ : اهنمو (باحي .ىثل اذه نإ ادحاو الإ ةملآلا لعجأ) مالسلا هياع

 ىلاعتهّللا هاكحام هريظنو « تايلبلاو تافآلا ىف مانصالا هذه ةهجنم تعقو مانصاألا هذه ةيلإ ىف

 عم مالكلا نم سنجلا اذه اوركذف (ءوسب انتملا ضعب كارتعا الا لوقن نإ) دوه موق ةصق ىف

 مالسلا هيلع ميهاربإ

 بجوملاليلدلاب تيثاملل ىنعي (ناده دقو هللا ىف نوجاحتألاق) هلوقب مهتجح نع هللا باجأف

 ةلطابلا كتالكو « ةليلعلا كتجح ىلإ تفتلي فيكف ؛ ىلوق ةح نيقيلاو ةيادهلل

 (هب نوكر شت ام فاخأ الو) هلوقب مانصألاب هوفوخ مهنأ : ىهو ةيناثلا ممتجح نع باجأو

 ىلع اهل ةردق الو ردقت ال تادامج مانصألا وءرضلاو عفنلا ىلع ردقي نم لصحب امنا فوخلا نال

 ؟ اهنم فوذلا لصحي فيكف ءرضلاو عفنلا

 نم انه قرا لك نأ نوال ملف «ةصوصخم اراثآ تامسلطال نإ كت ال : لبق نإ

 ؟ ةهجلا هذه

 ىلع بك اوكلا ىوق نأ ىلع انللد دقو . بك اوكلا تاريثأت ىلإ هلصاح عجري مسلطلا : اناق

 (0 لإ .] ةققلا ف فوخلاو..اج را نوكيف. ىلإصت هللا قاخ نم لصح اعإ تاريثأتلا

 .ىلاعت هلأ

 .ىل ةبوقعلا لازنإ .ا اشيف بنذأ نإ الإ : اهدحأ : هوجو هيفف « ىر ٠ اهي نأ الإ إ هلوق امأو



 ها/ 2 ةيآلاءضرآلاو تاومسلارطف ىذلاىهجو تهجو ىنإهىلاعتهلوق

 ناكف. ةوق اهاوقأو امرج بك اوكا ربك أ هنم دارملا (ربك أ اذه) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ةيهلآلاب ىلوأ
 عانتما تبث اذاو « ةيبوبرلا ةفصنم عنمب لوفاآلاو سمشلا ىف الصاح لوفآلا ناكامل : ليق ناف

 نأر هظي قيرطلا اذهبو . ىلوأ بك اوكلا رئاسلو رمقلل الوصح عانتما ناك سمشلل ةيبوبرلا ةفص

 سمشلا ركذ ىلعرصتقي مل ملف . بك اوكلاو رمقلا ىف هركذ نع ىنخي سمشلا ىف مالكلا اذه ركذ

 ؟ راصتخالاو زاحبالل ةياعر

 نايبلاوريرقتلاىف ريثأتع ون هل «ىلعألاف ىلعأألا ىلإ ايقرتم ؛ نودآلاذنوداآلا نم ذخالا نا : اناق

 وأ هجولا اذه لع هركذ«ناكف+ /'هريغا نمل ضع اال ديك أكلأو

 بك اوكلا هذه نأ ل يلدلاب تبثامل هنأىنءم لاف (نوكرشت ام ءىرب ىنإ موق اي لاقل ةلوق امأ

 كرشلا نم أربت مرجال ؛ةيحلالاو ةيبوبزلل حلصت ال

 ةيبوبرلل حلصت ال رمقلاو سمشلاو بك اوكلا نا ليلدلاب تبث هنا به : لوقي ن أ لئاقلو

 ليلدلا مايق ىلع عرف ملف ؛ديحوتلا تابثاو اقلطم كيرشلا ىنن ردقلا اذه نم مزايالنكل ةيهلالاو
 اقلطم ديحوتلا تايثاب مزجلا ةيبوبرلل ةحلاص ريغ بك اوكلا هذه نوك ىلع

 ةنيعملا ةروصلا هذهف اوعزان امنإو ءاكرشلا رئاسؤن ىلع نيدعاسم !وناك موقلا 01

 لصح مرجال اهريغ ىنن قافتالاب تيثو . ةملآ الوابابرأ تسيل ءايشالا هذه نأ ليلدلاب تبث املف

 قالطالا ىلع ءاكرشلا نب مزجلا

 :ناتلأسم هيفف (ىهجو تهجو ىنإ إل هلوق امأ

 اوكرت نوقابلاو « مءاعزعصفحو ماع نباو عفان (ىبجو) نم ءايلا حتف (لوآلا ةلأسملاإل

 حتفلا اذه

 , ىتعاطو ىتدابع تهجو دارملا لب . هرهاظ ىلع هلمح نكمي ال مالكلا اذه 4 يناثلا ةلأسملاإ)

 هيج وت قتيلا ةهجلاو هجوم ةناقإ هلال اداه يل اهطق ناكنم نأ راخ| اذه | 2 0

 ةعاطلا نع ةيانك هيلا هجولا

 ىلإ ىهجو تهجو لقي مل هنأ ىهو : ةقيقد هيفف («ضرآلاو تاومسلا رطف ىذللإل هلوق امأو

 : ىنعلاو (ىذلل ىهجو تهجو) هلوق ركذو ظفللا اذه كرت لب . ضراأللاو تاومسلا رطف ىذلا

 ةتمدح َلإ'نلقلا هجو:هنجوت لب ؛ ةهجلاو ردا نع لاعتما هنالل هلآ سل كلكلا و ها

 دوبعملا نوك ىلعرهاظ ليلد ماللا فرح ءافتك الاو انه «ىلإ» ةبلك كرتف . هتيدوبع لجأل هتعاطو

 مرش مو



 ةيآلا «فر اذه لاق اغزاب رمقلا ىأر الفد ىلاعت هلوق نمل

 ميهاربا جاتحا امل الإو «ةيرورضال ةيلالدتسا مهمرب ءايينآلا فراعم نأ ىلع ةيآلا هذه لدت

 "كلت لآ

 سماخلا مكحملا

 لاو>أىف لالدتسالاو رظنلاب الإ ىلاعت هللا ةفرعم ليصحت ىلإ قيرط ال هنأ ىلع ةيآلا هذه لعل

 معأ هللاو ةقيرطلا هذه ىلإ مالسلا هيلع ميهاربا لدع امل رخآ قيرطب اهليصحت نكمأ ول ذإءهتاقولخم

 نم ننوك آل ىبر ىتدهي مل نل لاق لفأ الف ىبر اذه لاق اغزاب رمقلا ىأر املف) ىلاعت هلوق امأ

 «نيلاضلا موقللا

 : ناتلاسم هيفف

 . عولط اهنم أدب اذإ سمشلا تغزبو ؛ عولطلاف أدتبا اذإ رمقلا غزب : لاقي (لوألا ةلأسملا)

 ءاقش ةملظلا قشي هرونب هناك قشلا وهو عزبلا نم ذوخأم هناك: ىرهزألا لاق . غزاوب موحتو

 اكدر اشل نش ل و ل ل لا

 ةيادهلا نأ ىلع (نيلاضلا موقلانم ننوك أل ىبر ندب ل نثل) هلوق لد (ةيناثلا ةلأسملا)

 .لئالدلاب صنو راذعالا ةحازاو نك ىلا ىلع ةيادحلا ظفل لمح نكمي الو . ىلاعت هللا نم الإ تسيل

 نورك انأو ا دب" آل ءاششاللا: كلت 'لوطح تنعي” اهباطيأ كآك ىلا ةياذهلاف ء الصاح ناك كلذ لكنآل

 ٠ املع ةدئاز

 هذه ىف هناأل لقاعلا ىلع هبتشي نأ نم رهظأ انيهذم ىلع مالسلا هيلع ميهاربا نوك نأ ملعاو

 ىنينجاو) هلوقيف اذكو (نيدب وهفىنةلخ ىذلا) هلوقىف اذكو « ىلاعت هللا ىلإ ةيادهلا فاضأ ةبآلا

 (مانصأألا دبعن نأ ىبو

 : لئاسم هيفف (ربك أ اذه ىبر اذه لاق ةغزاب سمشلا ىأر املف ) هلوق امأ

 : اهدحأ : هوجول هذه لقي ملو « ةئئؤم اهنا عم اذه سمشلا ىف لاق اما (ىلوآلا ةلأسملا)

 اهيف لصحي ملسمشلا نأ : اهيناثو . ركذف ليوأتلا لع ظفالا لمخ ؛ رونلاو ءايضلا ىنعم سمشلا نأ

 نيتاه نم ريكذتلا حلص رونلا ليوأت اهليوأت ناكو ركذملا ظفل اهظفل هبشأ الف « ثينأتلا ةمالع

 وهو « بدألا ةياعر هنمدوصقملا : اهعبارو ؛ هارأ ىذلا اذه وأ علاطلا اذه دارأ : اهئلاثو  نيتهجلا

 ةيبوبرلا لبع لادلا ظفللا ركذ دنع ثينأتلا كرت



 ها ةيآلاءاك ركنا لكلا هيلعا ند للفم لاح كا

 مهري ناك نيذلا مارقألا لعل دذلا | نمد زاير تاق سن
 ةليل ماوقاألا كئاوأعم ًاسلاج ناكمالسسلا هيلع هنأ لاقي نأ دعبي الف . ديحوتلا ىلإ موجنلا ةدابع نم

 بك وك ىلع هرصب عقوذإ مالكلا كلذ ريرةتىف وه امنيبف بك اوكلا ةدابع نع مر جزو ىلايللا نم

 لوفآلاىلإ دوعصلانملقتتا امل الإ بكوكلا اذه ناكول مالسلا هيلع مهاربإ لاقل فأ املف . ءىضم

 اذكو « مالكلا كلذ مهلع داعأف . لفأورمقلاعلط مالكلا كلذ ءانثأ ىفمث . فعضلا ىلإ ةوقلا نمو

 هيلع همالسو هللا تاولص مهاربإ ليلد ريرقت ىف انرضحام ةلمج اذهف ء. سمشلا ىف لوقلا
 ةقطانلا سفنلا ٍلع بكسوكلا لمحو هبتك ضعب ىف ىلازغلا فسلفت (ةسداسلا ةلأسملا)

 درجملا لقعلا لع سمشلاو , كلف لكل ىتلا ةقطاناا سفنلا لع رمقلاو . بكوك لكل يتلا ةيناويحلا

 اهلوفأب دارملا نأ ىلازغلا معزف , ناكمالاب لوفاألا رسفي ءانيس نب ىلع وبأ ناكو « كلذ لكل ىذلا
 دوجولا ةنكمم اهرسأب ءايشالاهذه نأ (نيلفآلا بحأال)هلوق نم دارملا نأمعزو ء اهسفن ىف اهتاكما

 . دوجولا بجاوىلإ ءاهتنالا نم هل دب الو ء رثؤم نم هل دب الف نكمم لكو . اهتاوذل

 بك وكلا لحنمسانلا نمو ؛ هيلع ةيالاظفل لمح د عبي هنأ الإ . هب سأبال مالكلا اذه نأ ملعاو

 ةثالثلا ةكردملا ىوقللا هذه نأ دارهلاو « لمعلا لع سمشلاو « مهولاو لايخلا ىلع رمقلاو سحلا ىلع

 . ملعأ هللاو امل رهاق اهيلع لوتسم ملاعلا ربدمو « ةيهانتم ةرصاق

 : ماكحأ ىلع (نيلفآلا كحأالز هلوق لد «ةعباسلا ةلأسملا) :

 لواللا مكملا

 ,: ادبأ الفإ/ناكف اديأ انع ابئاغ ناكل. اممج َناكول 5| مسحي سيل ىلاعت هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه

 ؛ ىرخأ شرعلا ىلإ ءامسلا نم دعصيو ةرات ءامسلاىلإ شرعلا نم لزني ىلاعت نوكي نأ عنتمي اضيأو
 لوفالا ىنعم لصحلاالاو

 ىناثلا مكحملا
 , اريغتم ناكل الإو « ةيماركلا هلوقت اي ةثدحلا تافصلل الحم سيلولاعت هنأ لع لدت ةيآلا هذه

 . لاحم كلذو ؛ لوفالا ىنعم لصحب ذئايحو

 ثلاثلا مكملا

 اذهل نكي مل الإ و « ديلقتلا لعال ليلدلا ىلع اينبم نوكي نأ بحب نيدلا نأ لع ةيآالا هذه لدت

 ةتبلا ةدئافرلال الا



 ةيآلا ءاكوك ا ليللا هيلع نجح امنلفو لاك هلوق ه1

 7-00 ل مع

 لئالدلاب تاماقملا هذه ةح انيبام ىلع هريغب تانكمملا نم ءىبث عوقو عنتما اذه تبث اذإو

 لوصأللا لع ىف ةنيقبلا

 تبثيال ناكناو « ةثدحم اهنوك ىلع لدي ةلفأ بك اوكلا نوك نا ليلدلاب تبث هنا ل صاخلاف

 اهنوكعانتماب لوقلا بجوب ةثدحم اهسفن ف امنوكف اًضيأو ةوفك تامهلعفبةطشا ورالإ عملا اذه

 لئالذو . ةريثك تامدقمةطساوب الإ ىنعملا اذه ثيثيال ناك ناو ؛ عادبالاو داحيالا ىلع ةرداق

 . لدجلا ملعي قيلي امنإ كاذف « ليصفتلاو عيرفتلا امأق4#تاطدقللا لوك" اذنك نت احم :نآيفلا

 يك انركلا نأ نابي ىف امهركذب: تك ١ مرجال زمرلا لبس لع نيتمدقملا نيتاه ىلاعت هللاركذ الف

 عانتما ىلع املوفأب مالسلا هيلع ميهاربا لدتسا ببسلا اذبلف : عادبالاو داحيالا ىلع امل ةردقال

 ماعلا اذه ثداو+ل ةهآو ابابرأ اهنوك

 اهدوجو ىف اهراقتفا ىلع لدي اهثودحو اهثودح ىلع لدي بك اوكلالوفأ نا «ىناثلا هجولا إل

 قلخ ىلع ارداق ناك نمو « بك اوكلاو كالفالل قلاخلا وه لعافلا كلذ نوكمف : راتخلا رداقلا ىلإ

 :! لوا ناطنألا | ىاحأ لكبار داق» كوك نآبفا ناكل[ ىأ اةظشاؤأ نود نم كالفألااوباكهلأوكقلا

 ةراشالاهيلاو « فعض الا ءىثلاقلخ ىلع ارداق نوكي نأو دبال مظعألا ءىذلا قلخ لعرداقلا نآل

 تاومانلا ناخذ ![سلوأ) هلو ةباو (سانلا قلخ نارك أ نضرالا او: تاؤمتسلاقلخل) :كاعت ةلوقب

 ربك هلا هلالا نأ قيرطلا اذهب تبتف (ميلعلا قالخلا وهو ىل مهلثم قاخن نأ ىلع رداقب ضرالاو

 ةيكلفلا مارجالا ةطساو نودب لفسالا ملاعلا ريبدت ىلعو « رشبلا قلخ ىلع ارداق نوكي نأ بحي

 نااكلا هذان لافتمالا نما وأ زيك الا:هلالا ةداعب# لاهتفالا ناك كلدك مالا ناك اذزأو

 ردهقلاو موجنلاو

 ىفلامتحالا اذه قبل . ةقلاخو ةدجومبك اوكللا ضعب نوك حص ول هنأ «ثلاثلا هجولا)

 بك اوكلا عومجب وأ رخآلا كلذ وأ . بكوكلا اذه هقلاخ نأ ناسنالا فرعيال ذئنيحو لكلا

 دئنيف لكلا قلاخىلا رييدتلاو داحالاو قاخلا اندنسأو لكلا انفرع ول امأ . هقلاخ ةفرعمىف اكاش قف

 كرد) المرا ءرخألل هدب اظرف هك دال لاعتشالا انكم واااو ةقلاخلا"ةفرزكمءاننكع

 ابابرأو ملاعلا اذهل ةطآ اهنوك عانتما ىلع لدي كلذكف ةميدق امنوك عانتما ىلع لدي ا« بك اوكسلا

 . ليلدلا اذهريرقتىف مالكلا مام اذهف . ملعأ ساو 1 كانالا ناووجلل

 لكلاب | قلاب لكلا وأ ناكر للا للبت قتل د سناك ةلبللا كلاعنأ كيشال لبق اذ

 . ةدئاف ديزم ةليللا كلتىف لصاحلالوفآألل قيال ريرقتلا اذم.و قباسلاراهنلاو قباسلا للا يف اصاح



 ها ةيآلا «أبكوك ىأر للللا هيلع نج اسلفد ىلاعت هلوق

 لذا 20 ا نيفجتم اوناك مثو مر ظاني ناك اما مالسلا هيلع هنأ وقدر: طرخأ ةتقددتا

 ميظع ايوق ناك ءامسلا طسو ىلإ ادعاص نوكيو قرشلا عبرلا ىف ناك اذإ بكوكلا نأ موجنلا

 ةقيقدلاهذهب هبنف .. ةوقلا ل يلق ريثأتلا تفيعضنروك مناخ ل رفالا نما قرم كك فاكر "ايا نا

 لاح بكوكلا نأ مكبهذمو : ناصقنلا ىلإ هلاكو زجعلا ىلإ هتردق ريغتتال ىذلا وه هلالا نأىلع

 ىلع لدي كلذو « ريبدستلا نع ازجاع . ريثأتاا صقان ؛ ةوقلا فيعض نوكي « ىنرغلا عبرلا ىف هنوك

 هتيهلا ف حدقلل ابجوم هنوك ىف ةيصاخ ديم لوفالل نأ نيمجنملا لوق ىلع رهظف : هتيهطإ ىف حدقلا

 . ملعأ هللاو

 نأ ءاصيأ .لئاقلف]اةتيباؤب ر نم عنمي الفآ بكوكلا نوك نأ نايب وهو 4ىتاثلا ماقملا امأإ

 اة عنمي ال هثودح نأ الإ هثودح ىلع الاد هلؤفأ نروكا نأ تاذلاى نام رطمأ"؟ لول

 قلخ ربك آلا هلالا نأ نولوقي طياسولا باحصأو نيمجنملا نأ ىرت الأ «هل ادوبعمو ميهاربال
 لفسالاملاعلا اذه ىفناودجلاو تابنلاقلخت بك اوكلا هذه نأ مث .اهثدحأو اهعدبأو بك اوكلا

 ةلآو ناسنالل ابابرا اهنوك نم عنمبال هنأ الإ امثودح ىلع لد ناو بك اوكلا لوفأ نأ تبثف

 :ناماقمانيهااتل :كتاوذتإو . ماعلا اذول

 . تاجاحلا عطقنت هدنع ىذلا دوجوملا هلالاو برلا نه دارملا نوكي نأ (لوآلا ماقملاإ)

 ى'نوكم هناف.. انيعاناكامب لكرتأ كاودعلا ةهاافا كروز ايتو رتي كر رك ل ردنا

 تبث ىتهو . اهريغ ىلإ اهدوجو ىف بك اوكا هذه جايتحاب عطقلا بجو . ريغااىلإ اجاتحم هدوجو

 ةلفآ ابنوك نأ تنثف ءاهدزوج زادنع:تاجاخلا عطقنت هنأ ىنعمب . ةط و اباب رأ اهنوك عنتما ىنعملا اذه

 ريسفتلا اذهب ةلآو ابابرأ امنوك ىف حدقلا بجوي

 .انتافصوانتاوذلادجوموانل اتلاخز وكي نم . هلالاو برلا نه دارا انوكي نأ (ىلاثلاماةملا)

 هنايب واهتدابع ز وخال هنا لعو داحالاو قلل نع ةوجاع,اهنوك لع لدي بكا اوكلا لوفأ.: لوقف

 رداق ميدق لعاذ ىلإ اهراقتقا ىلع لدي امثود-و . امثودح ىلع لدي اهلوفأ نا : لوألا : هوجو نم

 لساستلا مزلو « رخآ رداقىلإ هتيرداق ترقتفال الاو . ةيلزأ رداقلا كلذ ةيرداق .نوكتت نأ بحبو

 ةيلزأ هتيرداق نأ تبثف ؛ لاحم وهو

 هناكمإ رابتعاب هل ارودقم هنوك حص امإ هل رودق٠ وه ىذلا ءىثلا : لوقنف اذه تبث اذإو

 وهف :ىلاعت هلل اوادقم تاتكمملا ضعي راض ةلجال ام/نأ كرف“ اتائكمللا [5قادخاو ناكمالاو

 ىلاعت هلل ةرودقم,ن وكنت نأ ,تانكمملا 15 ف كلجون ( كانكملا لك ىف لعاغ



 هدا 15 وك قار لللا هيلع نجت اهلل و :لاعت هلوق 0

 همأ هتكرتو راغلا ىف دلو مالسلا هيلع مهاربإ نأ نم اهانركذ ىتلا ةصقا ( ةسماخلا ةلأسملا)

 تازجعملاىرجم ىرجام لك : ىضاقلالاقو . ةلمجا ىف لم. كلذلك هيبري مالساا هيلع لي ربج ناكو

 صاهرالاب ىمسملا وه اذهو  مهدنع زئاج ريغ ىوعدلا تقو ىلع زجعملا دقت نآل زوحيال هناف

 )اخ ا امأ ١ ىبلا كلدإ ةيدكت زازا كلت [لكجتف ةنائم لومار ناهزلا كلذ ارضح اذإآلإ

 ْ : ملعأ هللاو ةبمشلا تلازف رئاج صاهرالاف

 نوكي نأ زوحجيالهنأ ىلع بكوكلا لوفأب لدتسا مالساا هيلع مهاربإنأ (ةسداسلا ةلأسما ١)

 : الازم ارهاش لوفاللا نآ> باه! نير دأ نع عجن نأ اهط انيلع بجو . هل ًاقلاخو هل ابر

 .ىثلا ةاوبيَغ رع ةرابع كوفآلا : لوقنف ؟ بكوكلا ةيبوبز مدع لع لدي فيك لوفآألا نأ

 . هروهظ دعب

 هنأ تدك نما كوذللا لع كدب اعز كوفألا :”كاوةيف ؛ لاشي نأ لئاملفا اذنه تفرع اذإ و

 مالسلا هياع مهارإ كرت لف « ثودحلا ىلع اليلد اضيأ عولطلا نوكيف . ريدقتاا اذه ىلعو ةكرح

 ؟ لوف الا ىلع بولطملا اذه تايثإ ف لوعوعولطلاب اهثودح ىلع لالدتسالا

 ىذلا ليلدلا نأالإ ثودحلا ىلع ةلالدلا ىف ناكرتشي بورغلاو عولطاا نأ كشال : باوجلاو

 ىف كرتشي ثيحب ايلج ًارهاظ نوكي نأو دبال هللا ىلإ مهلكقاخلا ةوعد ضرعم ىف ءايبنالا هب جتحي
 الإ اف رعيال ةقيقد اهنأ الإ ةينيقي تناكنإو ثودحلا ىلع ةكرحلا ةلالدو . لقاعلاو ىغلاوىذلا همبف

 01 1 21010 ناو ار انج 11 اهقرس هرهاط ةلذل ايلاف لوف الار هلل د امأ + قالا نما سافل

 : نيققحملا ضعب لاق ًاضيأو . متأ دوصقملا اذه ىلع لوفأالا ةلالد تناكف لوف"الا تقو هناطلس

 طاسوالا ةصحو صاوخلا ةصح هيف لصحام مالكلا نسحأو ؛لوفأ ناكمالا ةرطخ ىف ىوحلا

 نوكي ال : جاتحلاو ؛ جاتحم نكمت لكو «ناكمالا لوفالا نم نومهفي صاوخلاف ؛ ماوعلا ةصحو

 ببسي تاجاحلا عطقنت ىتح ناكمالا نع اهزنم ن وكي نم ىلإ ءاهتنالا نم دب الف « ةجاحلا عوطق»

 , ةكرملا قاطم لوفالا نم نومهفي مهناف طاسوالا امأو (ىهتملا كبر ىلإ نأو) لاق ا هدوجو

 وه هلالا لب الإ لفالا نوكي الف . رداقلا مدسقلا ىلإ جاتحم وهف ثدحم لكو « ثدحم كرحتم لكف

 نأ نودهاشي مثو بورغلا لوفالا نم نوههفي مناف ماوعلا امأو . لفآلا كلذ هيلا جاتحا ىذلا

 ريصيو هناطلس بهذيو هءوض صقتنيو هرون لوزي هناف بورغلاو لوفالا نم برقي بك وك لك

 (نيلفآلا بحأ ال) هلوق ىنعأ ةدحاولا ةملكلا هذهف ؛ ةيههالل حلصيال كلذك نوكي نمو لوزعملاك

 نيهاربلا لضفأو لئالدلا لك أ تناكف . لاهشلا باتحأ و نيهلا باحصأ و نيب رقملا بيصن يلع ةلمتشمةملك



 ها ةيآلا ءايكوك ىأر ليللا هيلع نجح ام لذد ىلاعت هلوق

 ىلإ ىارطلا اذ لست نأ هدو تم نعال قدح ك1 ك4 عم رهاظلا ىف  قيرطلا اذه لع

 نأزوجبال ملف « نطابلا ىف هنع اًيرب ناك عم . انههرهاظلا ىف ةقفاوملا تزاج اذاف ؛ مانصالا اك

 تاداعلا قراوخ راهظا ىلاعت هللا نم حصي هنأ : اولاق نودلكتملا اضيأتراف كلا ذك اهات ياك

 بيب سيياتلاهبف لصحي الف هيذك ىلع لدي هلكشو ىعدملا اذهةروص نآل ةيملالا ىعدب نم دن لع

 سيبلتلا بجوب هنالل ةوبنلا ىعدي نمدي ىلع اهراهظا زوال نكلو ؛ هذي ىلع قراوخلا كلت روهظ

 ةملكلا هذه هراهظا ىفو ةيلج هنالطب لئالد نآل ء لالضلا بجورال (ىر اذه) هلوقو . انههاذكف

 . ىلعأ هللاو ائاج ناكف ليلدلا لوبقل مهجاردتسا ضارة
 الع نأ ىلإ ةرظانملا كلت ىف ا ناكف موجنلا ةدابع ىلإ هوعد امل موقلا نأ 4« عباسلا هجولا إ

 7 مح هيلا توعد” ىذلا برلاوه اذه أ (ىبر اذه) مالساا هيلع مهاربإ لاقف ىردلا مجنلا

 وهو لواآلا لامحالا ىلع ةبوجالا هذهريرقت مامب اذهف (نيلفآلا بحأال) لاق مك - لفأ ند ال

 . غوابلا دعب مالكلا اذه ركذ هيلع هللا تاولص هنأ

 دق ناك ىلاعت هنأ هريرقتف هنم برقلا دنعو غولبلا لبق هركذ هنأ وهو (ىناثلا لامتحالا امأ)

 ركفتف هناحبس عئاصلا تايثإ هغولب لبق هلابب رطن  ةيفاصلا ةحيرقلاو لماكلا لقعلاب مهاربإ صخ
 هغولب لك أ ىلاعت هنإ مث (نيلفالا بحأال) لاق هتكرح دهاش الف (ىبر اذه) لاقف « مجنلا ىأرف

 ناك نإ و ء هيب نسأبال لاحالا اذهف /نوك رشا ام ءىرب ى]) لاخلا ىف لاقف كلا |ادهءان] د
 ترج امبإ ةرظانملا هذه نأ ىلع, ةريثكلالئالدلا نه انركذ اسم لوبقلاب ىلوأ لوألا لاّحالا

 . ملعأ هللاو ديحوتلا ىلإ موقلا ةوعدب هلاغتشا 7 مالساا هيلع مهاربال

 ؛ ناك ثيح ةزمحلارسكو ءارلاحتفب (ىثر) عفان نعشروو . ورموبأ أرق (ةعبارلا ةلأسملاإل

 دقيح اهاَرو كار وح ءاهوأ فاك تنال دكر قا اذان ايه يسكب ناسكلاو ةركسو ما |

 ىئاسكلاو ةزمحلثم مصاع نع ركب ىأ نع خ50“ صاعنبا اهحتفيو ىاسكلاو ةزمحاهرسكي

 نع 0 ركبىلأ نع ىو ةزمح ناف . رمقلا ىأرو ٠ سمشلا ىأر : وحن لصو فلأ هتات اذاف
 اوقبتاو ةةركما و كارلا حتفب كلذ عيمجن ورقي نوقابلاو ةزمحلا نوحتفيوءارلا نورسكي قانا

 كلارت ىهو ةكحضاو هتلعف ةرمظا و ءاؤلا 500 ىدحاولا لاق . حتفلاب هنأ هوأرو َّك اب

 رسسكلاوحن ةزمحلا لامأ هناف ةزمحلا رسكو ءارلا حتقنم امأو . ىروىعر : وحن لصالاىلع فلالا

 الجولف اع اعرف انا 7 |ع'ةحوتفم ءازلا كرت ءايلا. وح ىأوف ىلا :اغلألا ليل

 عجريلف طيسبلا ب انكي انلا اذه قا لاراق ىتاولاا :ةءازيملا يرد ان مازن كيو

 . ملعأ هللاو . هيلا



 الإ لك كا ىلر لكلا هيلع نع !بلق» قادت هلو 8

 . هيلع مالكلا ةلالدل هنع ءانغتسا ماهفتسالا فرح

 رامضاو .ىبر اذه نولوقي لاق : ريدقتلاو ؛ هيف ارمضم لوقلا نوكي نأ «عبارلا هجولاوإل

 انبر نولوةي ىأ (انبر ليعمباو تييلا نم دعاوقلا ميهاربا عفري ذإو) ىلاعت هلوقك ةاريثك لوقلا

 « مديعنام نولوةي ىأ (قلز هللا ىلإ انويرقيل ىلإ مديعنام ءايلوأ هنود نم اوذختا نيذلاو) هلوقو

 ىذلا وه اذه ىأ .ىنر اذه نولوقي : هموقل لاق مالسلا هيلع ميهاربا نا : ريدقتلا انهه اذكف

 . ىلبربو ىنربدب

 ليلذل لاقي م ءازهتسالا ليبس ىلع مالكلا اذه رك ميه نبا نوكي ن نأ (سماأخلا هجولاو )

 . ءازوتسالا ليبس ىلع كديس اذه اموق داس

 هنأ الإ بك اوكلا ةيبوبرب مهوق لطبي نأ دارأ ٍلسو هيلع هللا لص هنأ (سداسلا هجولاإ)

 حرص ول هنأ لئالدلا لوبق نع مهعابط دعب و مهفالسال ممديلقت نم فرع دق ناك مالسلا هيلع

 . ةجحلا عامتسا ىلإ مهجردتسي هب قيرط ىلإ لاف « هيلإ اوتفتلي ملو هولبقي مل ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلاب

 تاولص هبلق نأ عم بك اوكلا ةيوبرب مههذم ىلع مهل ادعاسم هنوك مهوب امالكر كذ نأب كلذو

 هداسفاو هلاطيا لع ليلدلا ركذ نم نكمتي نأ كلذ نم هدوصقمو ؛ نامالاب ًانئمطم ناكهيلع هللا

 مالسلا هيلع ناكو « قيرطلا اذه ىوساقي رط ةوعدلا ىلإ دحيامل دنأ ريرهنل امام . هلوق اوابقينأو

 ءارجا زوخي هارك الا دنع نأ مولعمو ؛ رفكتلا ةملكللع هركملا ةلزنمب ناكهللا ىلإ ةوعدلاب ! رومأم

 رفكلا ةملكرك ذ زاج اذاف (نامب الاب نئمطم هبلقوهرك أ نمالإ) ىلاعت لاقناسللا ىلع رفكلا ةملك

 رفكلا نع ءالقعلا نم ماع صيلختل رفكلا ةماكر اهظا زوجي نأبف دحاو صخش ءاقب ةحاصمل

 رجالا قحتسا لتق ىتح لص ول ةالصلا كرت ىلع هركملا اضيأو : ىلوأ كلذ ناكدبؤملا باقعلاو

 انههف مالسالا ركسع مزهنا ةالصلاب لغتشا ول هنأ لعو رافكلا عم لاتقلا تقو ءاج اذإ مث  ميظعلا

 لتاقو ةالصلا كرت ولو مثأ لاتقلا كرتو ىلصول ىت> . لاتقلاب لاغتشالاو ةالصلا كرت هيلع بحي

 قرح وأ قرغ لع فرشأ ىعأوأ الفط ىأرف ةالصلا ىف ناكن م نأ .: لون لب «تاوثلا قحتسا

 مههاربا نأ انهه اذكف . ءالبلا كلذ نع ىمعاألا كلذ وأ لفطلا كلذذاقنال ةالصلا عطق هيلع بجو

 لطبملا ليلدلا مهلع دروأ اذإ ىتح موقلا ةقفاوم هسفن نم رهظيل ةملكلا هذبب ملكت مالسلا هيلع

 ىلاعت هنأ : هجولا اذه ىوةي اسمو « لمكأ هعامتساب مهعافتناو متأ ليلدلا كلذل مهوبق ناك مهطوقل

 اولوتف ميس ىنإ لاقف موجنلا ىف ةرظن رظنف) هلوق وهو رخآ عضوم ىف قيرطلا اذه لثم هنع كح

 مهاربامهقفاوف ةلبقتسملا ثداوملا لوصح ىلع مجنلا لعب نولدت- اوناكمهنآل كلذو (نيربدم هنع



 ب مس حا تمص شع ل يي ل

 عه ةيآلا «أكوك ىأر ليللا هيلع نج ج املف» ىلاعت هلوق

 نوفاختالو متكرشأ كاك 2 و) موقلللاق هنأ دنع ىكح ىلاعتهنأ «رشع ةيداحلا ةجحلا إل

 هيلع دوه موق نع ىكح 15 «مانصأللاب هوفوخ اوناك موقلا نأ لع لدي اذهو (هللاب متكرشأ أ

 اغلاب قيليال مالكلا اذهنأ مولعمو (ءوسب انتآ ضعب كارتعاالإ لوقن نإ) هل اولاق مهنأ مالسلا

 ةعلاط تناك س مشلا نأ كشالو « راهنلاب ةقوبسم تناكةليللا كلت نأ (ةرشع ةيناثلا ةجحلا)

 اذإو «ةيحلآللل حلصتال اهنأ ىلع قباسلا امورغب لدتسي نأىغبني ناكف « تبرغمث . مدقتملا مويلا ىف

 اذهل وال قيرظر' بككركتلاو زئعلا قانا كلذ لت ةحلالا تمنفلا تالا واللا 6

 مازلا اهنم دوصقملا انلق اذإ اما . هسفنل ةفرعملا ليصحت اهنم دوصقملا ناك ةعقاولا هذه نإ : اناق اذإ

 موقلا عم هتملاكم تقفتا امنا هنأ لاقي نأ نمي هنآل دراو ريغ لا 01 اذهف « ممواجلاو موقلا

 اذه ىلعو هدعب سمششلا تعلطو رمقلا علط نأ ىلإ ةرظانملا تدستما م , مجنلا كلذ عولط لاح

 هيلع ميهاربا نإ لاقي نأ زوال هنأ ةرهاظلا لئالدلا هذمب تبثف ؛ دراو ريغ لاؤسلاف . ريدقتلا

 اذه لاقي نأ : لوألا : نالامتحا انهه قب اذه لطب اذإو . ىر اذه : مزجلا ليبس ىلع لاق مالسلا

 ضرغلا لب بك وكلا ةيبوبر تابثا هنم ضرغلا سيل نكلو غولبلا دعب مالسلا هلع مههاربا مالك

 لوبس ىلع . ىبر اذه لقي مل مالسلاا هيلع ميهاربا نإ لاقي نآ::لاوالا.ا.ةسيم اونا ادم

 ؛ مهللآو مهر نك ككل موهذم ناكو بك وكيلا ةذيع'زظانبب ناك ةنأ:هنم:ضرغلا لب ةراجساإلا

 : هلاثمو ؛ هلطبيف هيلإ عجرب ىتح مهترابعو مهظفلب هولاق ىذلا لوقلا كلذ مالسااهيلع ميهاربا ركذف

 ا ناك اذاف ؟ ميدق مدجلا : لوقيف  مدجلا مدقب لوقي نم رظان اذإ انمادتحاولا نأ

 : هيلع لاخلا مزلي ىتح مدخلا مالكل ةداعا ميدق مسجلا لاق امنا وهف ؟ اريغتم ايكرم هدهاشنو

 هداسف ىلع لدي ام هبيقع ركذ مث . مصخلا لوق ةياكح هنم دوصقملاو (ىدر اذه) لاق انهه اذكف

 ىف لد ىلاعت هنأ : هيلع ليلدلاو ٠ باوجلا ىف دمعتملا وه هجولا اذهو (نيلفالا بحأال) هلوق وهو

 (هموق ىلع ميهاربا اهانيتآ انتجح كلتو) ىلاعت هلوقب ةرظانملا هذه ىلع ةبآلا لوأ

 داقتعاو مكمعز ىف ىبر اذه هانعم (ىنر اذه) هلوق لوقن نأ ( ليوأتلا ىف ىناثلا هجولاوإ)ل

 هداقتحأ وا دنت ئأ 5 راع مسج هحلإ نإ التسالي اع مدجمللد>وملا لوقي ناني ظفاو

 (قاكرش نبأ لوقيف مهندانيمويو) ىلاعت لاقو (افك اع هيلع تلظ ىذلا كحلا ىلإ رظناو) ىلاعت لاق

 كنإ قذ) لاقو مبمعز ىف ةلآلا هلا ىلاعت هنأ دارملاو . ةحلآلا هلإ اي : لوقي هيلع هللا تاولص ناكو

 . كسفن دنع ىأ (مركلا زيزعلا تنأ

 طقسأ هنأ الإ راكنالا ليبس ىلع ماهفتسالا هنم دارملا نأ (باوجلا ىف ثلاثلا هجولاو إل

 ع1 ط1



 هللا هلك ,21كأر:لبللا]هيلعا نيك النو” لوذ 0

 نإ تل مهم نم هغارف دعب هنبأ ةزغدبالختشا, اها هنأ كقالو "ل 1 ارارم

 ةدمب هللا فرع نأ دعب تعقو ام: ةعقاولا

 ضراألاو تاومسلا توكلم هللا هارأنأ دعب تعقو امنا ةعقاولا هذه نأ «ةعبارلا ةجحلا)

 نيدلا َُق ه.صخم ناك مارا“ ىرلا تح ام لآ هع امو ىلا شرعلا قوف م ئأر ىدح

 < كك لزكلا ةيفادقتعي نأ هبب ىيلر تيكا . كلذك تانهبلعو «كلذك

 عمو رثك أو اهجو رشع ةسمخنم ةرهاظ كالفآلا ىف ثودحلا لئالد نأ (ة_هاخلا ةجحلا

 بك اوكلا ةيبوبرب لوقينأ مهفلاو لقعلا نم ابيصن ءالقعلا لقأب قيلي فيك ةرهاظلا هوجولا هذه

 ؟ءاملعلا لعأو ءالقعلا لقعأ نع الضف

 لقأو (ميلس بلقب هبر ءاج ذإ) مالسلا هيلع ميهاربإ ةفص ىف لاق ىلاعت هنأ (ةسداسلا ةجحلاإ)
 هدشر مهاربإ انيثآ دقلو) لاقف هحدم اضيأو « نفكلا نع ل ةرك نأ مياسلا بلقلا بتارم

 (نيملاع هب انكو) هلوقو . هلا نا ل نم لبق 6 د كلا ىأ (نيملاع هب | اوف 5 نم

 (هتالاسر لعجي ثيح ملعأ هللا) ىلاعت هلوق هريظنو هلاكو هنراهطب ىأ

 9 لردكلا) خرالاو تاومسلا توكلم ميهاربا ىرن كلذكو) هلوق «ةعباسلا ةجحلا إ)

 نيفوللا نم هءارالا كلت تيس نوكلر ىا(قف لا

 تمعقو اما ةعقاولا هذهنأ تبثف . بيترتلا ىضت#ت ءافلاو «ليللا هيلع نج املف إل هدعب لاق مث

 هبرب نيفراعلا نينقوملا نم ميهاربإ راص نأ كك

 , هموق عم مالسلا هيلع مهاربإ ةرظانم ببسب تلصح اما ةعقاولا هذه نأ «ةنماثلا ةجحلاإ

 لقي ملو (هموق ىلع ميهاربإ اهانيتآ انتجح كللتو) لاق ةصقلا هذه ركذ امل ىلاعت هنأ هلع ليلدلاو

 .ديحوتلاو نامبالا ىلإ مهدشري نأ لجال هموق عم ترج امنا ةثحابملا هذه نأ لعف . هسفن ىلع

 هسفنل ةفرعملاو نيدلا بلطي ناك يهاربإ نأ لجل ال

 بك اوكلا ىف رظنلاب لغتشا اما مالسلا هيلع هاربا نإ نولوقي موقلانأ ( ةعساتلا ةجحلا

 نوع كمركا# كزذك ١ الا ناكاول هناللا لطا:“ادهو' راغلا ىف ناك ام'لاح سمشلاو رمقلاَو

 منعالو موق ال راغلا ىف ناك ام هنأ عم (نوكرشت امم ءىرب ىلا موقاي)

 دعب مهو هنوجاحي فيكو (هللا ىف نوجاحتأ لاق هموق هجاحو) ىلاعت لاق 4 ةرشاعلا ةجحلا ال
 رمقلاو بك اوكلا ىف رظنلاب لغتشا امنا مالسلا هيلع هنأ لع لدب اذهو ؛ متآرام وهو هوأرام

 بحأ ال) هلوق ركذف امتدابع ىلا هوعدو مانصألا نودبعي متآرو هموق طلاخ نأ دعب سمشلاو
 . مهطوق داسف ىلع مهل اهيبذتو مهملع ادر (نيلفآلا



 5 ةيآلا ءايكوك ىأر ليللا هيلع نج اءلفو ىلاعت'هلوث

 ! اق 3 ناك 1117 م لنللا هنج انس لاقوة راجل ةزتشاام

 ا نينجلاو ناجلاو نودجلاو نجلاو ةنجلا هنمو رّتس (نج) ىنعمو ؛ ةغللا لهأ عيمج لوق

 نجح قيفوَختلان ضني لاقو ءةراتتسالاتو ازتسلا لإ فاضل كارملا اذه كنج ل ان تر

 نم هرتسف هنج اماف . لظأ ىف لوقت مك هيلع «ىلع» تلخد اذهلو . ليلا هيلع لظأ اذإ (ليللا هيلع

 (لظأ) ىنعم نيمضت ريغ
 اهربعو ايؤر ىأر نامزلا كلذ كلم نأ اوركذ نيرسفملا رثك أ نأ ملعا (ةثلاثلا ةلاسلا)

 ميهارإ مأ تابخ :دلوي مالغ لك 5 حبذب كلملا كلذ ر أد كلنا راك مالغ دلوي هنأب قاوزراقللا

 تدسو ميهاربإ تعضوو لب نلف وكلا تيهذ قلطلا اهءاج الذ « سانلل اهلح ترهظأ امو هب

 لير هقزر هنم ج رف ضد فك 1 عضوو مالسلا هيلع لي ربج ءاخ ؛ رجح باللا

 هلذأ ف رعو لقعو ربك ىتح ةفصلا هذه ىلع قبو هعضرتو انايحأ هينأت مالا تناكف « مالسلا هيلع

 باألل لاقف « كوبأ تلاق ؟ كبر نمو : لاقف ءانأ تلاقف ؟ ىبر نم : اهل لاقف مالا لأسف ءابر

 راغلاكاذ باب نم رظنف امهم رب امهلهج مالسلا هيلع ميهاربا فرعف . دلبلا كلم : لاقف ؟ كبر نمو

 : لاقف. ءامسلا ف موجنلا أوضأ وه ىذلا ىجنلا ىأرف 0 برلأ دوجو ىلع هب لدتسي اًئيش ىريل

 غولبلا دعب ناك اذه نا : لاق نم مهنف ؛ اوفلتخا لوقلا اذهب نولئاقلا مث . ةصقلا رخآ ىلإ ىبر اذه

 ىلع نيققحلا رثك أ قفتاو . غولبلا لبق ناك اذه نا : لاق نم مهنمو « هيلع فيلكتلا مق نايرجو

 :هوحرفلع ا ودحر نو الكا ا

 عامجالاب زئاج ريغ رفكلاو عامجالاب رفك ىجنلا ةيبؤبرب لوقلا فنرأ (ىلوألا ةجحلا)
 ءانيناألا لع

 ليلدلاو . ليلدلاب ةعقاولا هذهلبق هبر فرع دق ناكمالسلا هيلع ميهارإ نأ (ةيناثلا ةجحلا)

 ى] ممل امانصأا دش )ورا هليل ةقدااولا طدق لك كاقاهنأ 1 هنأ هانركذ ام ةحص ىلع

 | (نيبم لالض ىف كموقو كارأ

 ثيحقفرلاب مانصأألا ةدابع كرتو ا هانأ اعد هنأ هنع كك ملاك هنأ (ةثلاثلا ةجحلا)

 هابأ اعد هنأ عضوملا اذه ىف ىحو (اًئيش كنع ىنغي الو رصبي الو عمسي الام دبعت مل تبأ اي) لاق

 هريغاعد 5 مولعملا نمو . شحوملا ظفللاو نشحلا مالكلاب مانصالا ةدابع كرتو ديحوتلا ىلإ

 دعب الإ ظيلغتااو فينعتلا ف ضوخالو ظلغلا ىلع نيالاو فنعلا ىلع قفرلا مدقي هناف ىلاعت هللا ىلإ

 ديحوتلاىلإ هابأ اعد نأ دعب تعقوامتا ةعقاولا هذه نأ ىلع اذه لدف . ماتلا سأيلاو ةديدملا ةدملا



 ةالا هككرك ىأر ليللا هيلع نجاسلف» ىلاعت هلوق . 5

 . اننا او دهيم 0

 دهم 7 نال لاق فَ اي راد لاق اغزاب ا ار : ا «/د1] نب نيافآلا

 فا اسصأ 7 الل يي ه-أ هس ارا 2 سار

 فر أذه الاد ةغزاب ندع كك ا «بب» نيلاضل | موق ا نم نا فد

 هذ

 0 6 تن "نلا يب دل مخ - 1

 تيجويدإ 10 َنوكر د ىإ موق اي لا د

0 

 «ع0/42 0 1 نم أ 0 اًنيِنَحَضرأْلاَو تاومسلا َر 0 0 ىهجو

 سس ذآ رسب

 نه تيبرق اذإ سمشلا نأ او . متأ ناعمللاو دك تا نار ةلاحلاب 2 وعل يناثلا

 مث «حبصلاكنوكي لوآألا لالدتسالا كلذكف . حبصلا وهو مالا لوأ ىف اهرون رهظ قرشملا

 تمس ىلإ تلصو اذاف سأرلا كملت" بنز يادلا بر ا بسب ديازتي لازب ال حبصلا نأ اك

 ناك رثك أ ىلاعت هللا تاقولخم بتارم ىف هريدت ناك ايلكدبعلا كاذ كتف : ماتلا رونلا لصح سأرلا

 ملاعلا سمش نأ ملاعلا سمش نيب و للعلا سمت نيب قرفلا نا الا . لك 0 ةقزغللا اون و

 ةفاردملا سمت امأأو ..داوعصلا ىف هلع دازب نأ. نكم ال نيعم- نحل دعاصتلاو:ءاقتزالا ىف امل ىائنتلا

 توكلم ميهاربإ ىرن كلذكو) هلوقف اهدايدزال ةياغالو اهدعاصتل ةيامن الف ؛ ديحوتلاو لقعلاو

 ةراشا ( نينقوملازم نوكيلو) هلوقو . تانيبلاو لئالدلا بتارم ىلإ ةراشا (ضرالاو تاومسلا
 معأ هللاو ٠ ديحوتلاو ةفرعملا سمش قورشو ىلجتلا راونأ تاجرد ىلإ

 املف نيلفآلا بحأ ال لاق لفأ املف ىبر اذه لاق ايكوك ىأر ليللا هيلع نج املفإ ىلاعت هلوق

 ىأر ايلف نيلاضلا موقلا نم ننوك أل ىبر ىندهي مل نأل لاق لفأ املف ىبر اذه لاق اغزاب رمقلا ىأر

 توجو ىنإ نوكر شت امم ءىرب ىلا موق اي لاق تلفأ ايلف ربك أ اذه ىبر اذه لاق ةغزاب سمشلا

 (نيكرشملا نماانأ امو افيتح ضراآلاو تاروهسلا رطف ىذلل ىهجو

 : لئاسم ةيآلا هذه ىف

 ميهاريإلاق) هلوق ىلع فطع (ليللا هيلع نج املف) فاشكتلا بحاص لاق «ىلوألا ةااسملالا

 هياع فوطءعملاو فوطعملا نيب اضارتعا تعقو ةلمج (ىرن كلذكو) هلوقو (رزا هيبأل

 لكل :لاقيو « ليللا هنجأو ليللا هيلع نج لاقي : هللا همحر ىدحاولا لاق «ةيناثلا ةلأملا)



 56 - سرا ار رام .إ ىرت كلذك ود ىلاعت هلوق

 ةقانركك نأ ريدقتب و ةيقاب ريغىه ةنكمم نوكت نأ ريدقتب و . ةنكمم ريغ ةدحاو ةعفد ةريثكلا

 ةيؤرلا هذه كرت ىف مالسلاو ةالصاا هيلع ادم حدم ىلاعت هنأ ىرتالأ . ىلاعت هللا نع ةلغاش ىه

 ةريصب بسحب ةءارإ تناكةءارالا كلت نألئالدلا هذه ةلمحي تبثف (ىغطامو رصبلا غازام) لاقف

 رهاظلا رصبلا بسال ؛لقعلا
 اهييسب مهاربال لصحت ةليضف ىأف نيدحوملا عيمج ةلصاح ريسفتلا اذهىلع باقلا ةيؤقرف : ليق ناف

 هللاةمكح راثآ ىلع عالطالانأ الإ ليلدلا اذه لصأ نوفرعي اوناكنإو نيدحوملا عيمج : انلق

 املاوحأو اهصاخشأو اهفانصأو اهعاونأو اهسانجأ بسحب ملاعلا اذه تاقولخ نم دحاو لكىف ىلاعت

 مالسلاو ةالصلا هيلع انلوسر ناك ىندملا اذحلو . مالسأا مهياع ءايبنالا نم رباك ألا الإ لس لاا

 . ملعأ هللاو . لاكشالا اذه لازف «ىه ام ءايشألا انرأ مهللا» هئاعد ىف لوقي

 : اهوجو هيفاوركذو (نينقوملا نم نوكيلو) هلوقف «واولا»ىف اوفلتخا (ةعبارلا ةلأسملا)

 نم نوكيل ام لدتسيل ضراآلاو تاومسلا توكلم مهاربإ ىرن : ريدقتلاو ةدئاز واولا : لوألا

 َنينقوملا نم نوكيلاو نيذقتلا و. ةءازالا'ةلع/نايبلااهفناتشم,امدلك اذكعب نكي نأ ١ قاتلا سا

 ىف ؟كالضلا ديزل ًائِقَس ريصتو لصختدق هارالا نأ :'كلاثلا' نمل واح ااوجتتلا ركل

 نيقيلاو ةيادحلاديزمل ًايسريصتدقو (ىنأو بذكنف ابلكانتايآ هانيرأ دقلو) ىلاعت لاق نوعرف قح

 ذه هانيرأ انإ : مالسلا هيلع مهاربإ قبو نا لاو دل محلا نادم ةءازالا كلم ل

 . ملعأ هللاو نيدحاجلا نءال نينقوملا نه نوكي نأ لجالو اهاريل تايآلا

 اذهلو لمأتلا ببسب ةهبشلا لاوز دعب لصحي لع رع ةرابع نيقيلا (ةسماخلا ةلأ ىلاإ)

 ركفلا نم دافتسم ريغو ةهيشلاب قوبسم ريغ هملع نآل ًانيقي هنوكب ىلاعت هللا مع فدو ال ىنعملا

 هوجولا ضني قم اهبسشاو كش ىعادلق كح الل ةناف الد عسإز اها كو قانا الام ملعاو» لمأتلااو

 : لوآلا. + هوجناولاكلذو نيقبلا وصل اليس ”تاراص ةعئاطتاو تفاوت تال الا[

 ىلإ ىبتنن ىتح ديازتت ةوقلا لازت الف ةوقو رثأت عون لئالدلا كلت نم دحاو لكل لصحي هنأ

 ىلع ةملتخملا لئالدلاب لالدتسالا ةرثكف ةكلملا لوصحل ببس لاعفألا ةرثك نأ : ىتاثلا . مزجلا

 ظللا هبنتارازكتلا: ةرثك نأ ف:ءذحاولا:شردلا واركت نوح اناع حاولا للدلا

 ادجابلظم ناكل الدتسالا دنع بلقانأ : تلاثلا . انهه اذكف : بلقلا نع لوز ال ىذلا دك تملا

 تافصلا رئاس ةملظب لالدتسالا كلذ رون جزتما لوألا ليلدلا نم دافتسملا داقتعالا هيف لص> اذاف

 لالدتسالا لصح اذاف ؛ةبلظلاو رونلانم ةجزتمملا ةلاحلاب ةمبش ةلاح هيف لصخ  بلقلا ىف ةلصاخلا



 ةيآلاءضرآلاو تاومسلا توكلم ميهاربإ ىرن كاذكود» ىلاعت هلوق 2

 ذامكلا نأ عودا . مظعتلاو ح دملا قاقحتسا اهبسب ناسنالل لصحال ةلاخلاهذهلثمو . تانكمملا

 لالدتسالاامأو . باوثالو حدم ةفرعملا كلتف مسيل و ةرورضلاب ىلاعت هللا نوفرعي ةرخآلا ف

 . مظعتلاو حدملا ديفي ىذلا وه كاذف هتمكحو هتردقو عناصلا دوجو ىلع تاقواخملا تافصب

 مهارإ ىرزن كلذكو) مالسلا هيلع مهاربإ ق- ىف لاق اكىلاعت هنأ «ةسماخلا ةجحلاو إل

 (مبسفنأف و قافآلاىف انتابأ مهمرتس) ةمآلاهذهق>ىف لاق كإذكف ضراألاو تاوهسلا توكسام

 لوك نأ دعمال مهاريإ قحىف كلذكف رهاظلا رصبلابال ةنطابلا ةريصبلاب ةءارالا هذه تناك اهكف

 . كلذك رمآللا

 هدعب لاق سمشلاو رمقااو مجنلاب لالدتسالا ممت امل مالسلا هيلع هنأ (ةسداساا ةجحلا)

 ةقواخع امنوكب ضرالاو تاومسلا ىلع ظ (ضرالاو تاومسلا رطف ىذلل ئهجو تهجو ىنإ)

 تاومسلا لك ىف اماع نكي ملول ليلدلا كلذو . سمشلاو رمقلاو مجناا ىف هركذ ىذلا ليلدلا لجل
 ناكف اماع ناك ليلدلا كلذ نأ تبثف . أطخ هنأ و صاخ ليلدىلع ءانب ماعلا مكحلا ناكل ضرألاو

 توكلملا ةءارإ نم دارا نوكي نأ .بجوف . توكلملا ةءارال لاثملاكسمشلاو رمقلاو مجنلاركذ

 ن وكشف مكحلا رداقلاملاعلا هلالا دوجو ىلع اهثودحو اهناكمإو اهريغت بسحب !تلالد ةيفيك في رعت

 نيعلاب ال بلقلاب:ةءارالا هذه

 هلوقو كنشلاب اقوبسم ناك اذإ لمأتلاب دافتسملا ملعلا نع ةرابع نيقيلا نأ 4 ةعباسلا ةجحلا)

 توكلم مهاربإ ىرن ةرآزلا ريدقت ريضيف ةءازآلا كلت ند نصرةلاك (نينقوالا نم نوكيلوز كاع

 « ليلدلا نم دافتسملا ملعاا وه نيقيلا ناك اسلف . نينقوملا نم ريصي نأ را اللا تااردقللا

 لا دكلدلا نك ةارايغاو لا ردلا كاتو كج نأ كلل

 دحاو رابتعاب هتردقو عناصاا دوجو ىلع ةلاد ىلاعت هللا تاقولخم عيمج نأ 4 ةنماثلا ةجحلا))

 دحاولاهجولا اذه ناسنالا فرع اذإو . عناصلا ىلإ جاتحوهف نكم ثدحملكو ةنك ةثدحم اعود

 توكلملا عج عيمج علاط دق نيتمدقملا نيتاه ةف رع هناكو عناصلا ىلع لالدتسالا َق كلان انك كتف

 2 . ةتبلا ةلثاز ريغ ةيقاب ةيؤر ةيؤرلا هذهو راقتفالاو جا انتحالاب اهتداهش هلقع ند , عمسو هلع ان يعب

 هنكميال ناسنالاف نيعلا ةيؤر امأ . هللاب حورلاو باقلل ةلغاش ىه لب ىلاعت هللا نع ةلغاش ريغ امنإ

 ةيوتكم ةفيحح ىلإ رظن نم نإ ميدحلا 0 ليبس ىلع ةدحاو ةعفد 0

 ل هرظن قدج 'ناف ًادحاو اف > الإ ةمات ةلداك ةيؤر ةفيحصلا كلت نم ىربال هناف

 ءاشالا ةيؤرانأ تبثف : هراصنإ نع.وأ ل امال يؤررلا هك ردإ نعي امزوزعا راض هن.ةآرصت ناحل



 8 ةيالاءضرأالاو تاومسلا توكلم مهأربإ ىر كلذكو» ىلاعت هلوق

 نم تاومسلا ىفام ىأرو ؛ ىنامسجلا ملاعلا نم رخآلا حطسلا ىلإ ىهتني ثيح ىلإ ضرالا هل قشو

 : لاق هنأ سابع نبا نعو . عئادبلاو بئاجعلا نم ضرألا نطاب ىفام ىأرو « عئادبلاو بئاجعلا

 اعدف ةقحاف لع ًادبع رصبأف ضرالا ىفامو تاومسلا ىفام ىأرو ءاهسلا ىلإ مهاراب غاب

 مهنم لعجأ نأ امإ نيلاح نيب مبف ىدابع نع فك : هل ىلاعت هللا لاقف ؛ كالملاب رخآ ىلعو هيلع

 :هوجو نم ةباورلا هذه ىف ىضاقلا نعطو « مهئارو نم رانلا وأ مح رفغاف نوح ءاةيط طرد

 عفر امل هنإ : لاقي نأ قياي الف : هللا نوصعيال مثو نوبرقملا ةكئالملا مم ءامسلا لهأ نأ لولا

 « ىلاعت اوم نع اللإ ٍكنذملا كالبم نآوءديال ءايطاألا نأ : قاتلا... ةمخاف لع ًادبع,رصبأ,ءامسلالإ

 اياوص نوكي نأ امإ ءاعدلا كلذ نأ : ثلاثلا . هئاعد ةباجإ نم هعنمب نأ رحي مل هيفىلاعت هللا نذأ اذاو

 :لاق مث . ىلوآلا ةراا ىف هلبق لف أطخ ناك نإو  ةيناثلا ةرااىف هدر ملف اياوص ناك ناف٠ ًاظحيوأ

 . اهبفةفقوتلا بجو لوقعلا لئالد :فالخ لع ترو اذإ داحألا رابخأو

 سحلاو رهاظاا رصبلابال « لقعلاو ةريصبلا نيعب تناك ةءارالا هذه نأ (ىناشاا ل وةلاوإ

 : هوجوب لوقلا اذبب نولئاقلا جتحاو . رهاظلا

 :قردقلا قعدراع كللل و ءءائسلا كلم قع ةرابغ تاؤمشلا تركتلمانأ ىل والا ةجحلا)

 تاومتسلا توكلمدارملالاقي نأالإ ؛ عطاق مالك اذهو ؛لقعلاب فرءتاميإو ؛ ىرتال هللا ةردقو

 لصحب الو توكلملا ظفل ع ريدقتلا اذه ىلع نأ الإ 2 52 تاومسلا سف: نضال

 . ةدئاف هنم

 هلوق وهو لاجالا ليبس ىلع ةيآلا لوأ ىف ةءارالا هذه ركذ ىلاعت هنأ (ةيناثلا ةجحلاو إ)

 اذهركذ ىرخ(ًايكوك ىأر ليللا هيلعنج انلف) هلوقب كلذ دعباهرسف مث ( مهاربإ ىرت كلذكو)

 نع ةرابع تناك ةءازرالاكلتيشإ الاقي تأ: فهاد كلك كقتلإاو حرشلاكلالدتسالا

 .لالدتسالا اذه

 ةيؤرلاو (هموقىلع مهاربإ اهانيت 1 انتجح كلت و) ةيآلا رخآ ىفلاق ىلاعتهنأ 4 ةثلاثلا ةجحلا 0

 زوجي ناكامو ايف مهاربإ نوبذكي اوناكو اهنع نييئاغ اوناك مهنآل هموق ىلع ةجح ريصتال نيعلاب
 ىّتلا ةجحلا تناك امتإو ؛ةرهاب ةزجعمو لصفنم ليلدب الإ ىوعدلا كلت ىف مهأربإ قيدصت ىل

 ةلداألا كلت ناف . نآرةلا هب قطن ىذلا قي رطلا نم موجنلاب لالدتسالاىف هموق ىلع مهاربإ اعتذر

 . مهاربال ةرهاظ تناك اهنأ 7 ةرهاظ تناك

 لك ًارداق اهإ ملاعلل نأ ىرورضلا ملعلا كيقت ماعلا 0 ةءارإ نأ «ةعبارلا ةجحلاو)ب



 ةنآلا «(ضرالاو تاومسلا توكلم مب هأ ربإ ىز كلذك ود كاك هلوق 7

 هلوق ىلإ ةظفللا هذه نع لدع ملف ء ضرآلاو تاومسلا 5 ا ان رأ كلدك و : لاعي نأ

 (ىز كلذحور)

 مههاربا تك انك ى كلذك ةيآلا ريدقت نورك أ ل درر نع هلع كنآك ا : انلق

 اقل لاك هنا رعللو . املا نع ةياكحلا ليس لعاذه نوكيف « ضرالاو تاومسلا توكلم

 غلبملا اذه ميهاربا غلب فيكو : ليق هن اكف قحلا نيدلل ابصعت نشخلا مالكلا هابأ هفاش هنأ هنع

 لجل ةتلوفط كقو نم/ضراللاو تاومْسلات وكلم هيا انك انأب بيجأق «نيدلا ةوق ىف ميظعلا

 . هعولب نامز نينقوملا نه ريصت نأ

 دوصقملا سيل هنإ : لوقت انأ وهو « مدقت ا فرشأو ىلعأ وهو ( باوجلا ىف ىتاثلا هج ولا)

 لب ؛ توكلملا اذه ءهاربإ ىري نك رك نور الار تاردقلا تركك مهاربإ هللا ةءارإ نم

 تا اللا ترا ةرعو 2 نر نات هز لالخ هن لإ اج لسوتبف اهارب نأ ةودكمملا

 تاوذلا ىلع اهتالالد تاهج نأ الإ « تافصلا ىفو تاوذلا ىف ةيهانتم تناك نإو هللا تاقولخم

 تحمس : لاق ىلاعت هللا همحر ن.دلا ءايض رمع دلاولا مامالا خيشلا تعمسو . ةيهانتم ريغ تافصلاو

 , ةيهاذتم ريغ ىلاعت هللا تامولعم : لوقي نيمرحلا مامإ تعمس : لوقي ىراصن الا مس اقلا ابأ خيشلا

 نك درفلا هولا نال كذا ةليهاتتم راغءاضنأ .تامواعملا كلت نم دحا 2 اقاين افراح

 كلت لكو « لدبلا ىلع ال ةياهت ال تافصب هفاصتا نكميو « لدبلا لع ال ةياهنال زايحأ ىف هعوقو

 ىذلا ءزجلاو درفلا رهوجلا ناك اذاو ءاضيأ هتردقو ىلاعت هللا ةمكح ىلخ ةلاد ةيريدقتلا لاو> الا

 «ىلاعت هللا كلم ةلالد نأ تيثف « ىلاعت هللا توكلم لك ىف لوقلا فيككحف ؛ كلذك أرجتال

 ةباهنت ال ىتلا تامولعملا لوصحو « ةيهانتم ريغ هتزعو هتمظع تاعمو هلالج توعن ىلع هتوكلم

 الاضصا نأب الإ, فراعملا كلت لضخ ىلإ قنرط ال نذاف: لا قاخلا لاوتع ىتاةدحاو ةئفد. امل
 كلذكو : لقي مل معأهتلاو ببسلا اذهلف ؛ لبقتسملا ىفرخآ ىلإ الو ةيامن ىلإال ضعبلا بيقع اهضعب

 ادمو (نكرالاو توكل مهاربإ ىزن كلذكو) لاق لب ء ضرآلاو تاومساا توكلم هانيرأ

 : لعأ هللاو هل ةياهنال هناف هللا ىف رفسلا امأو « ةياهن هل هللا ىلإ رفسلا نيققحملا لوق نم دارملا وه

 تويهرلاو ةبغرلا نم توبغرلاك ةغلاببلل «ماتلا»و , كلاملاوه (توكلملا) 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 !ةعرلا

 لان الان قفلابا!تركشللل ةلزأ اههأ نأ: كورلا د1 نيل و ةءازرالا: هذه زيسنت ىف نأ ملعاو

 , ىنامسجلا ماعلا ةيقوف هيلا ىهتني ثيح ىلإو ىسركلاو شرعلا ىأر ىتح تاومسلا هل قش ىلاعت
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 ىلع ةيلقعلا ةجحلا ركذ ىلع ةيآلا هذه ىف مالسلا هيلع مهاربإ مالك لمتشا «ةعباساا ةلأسملا)

 اوناك مهنأ ىلع لدي (ةه لا انا ذختتأ) هلوق نأ : كسر : نيبجت وا: نم مانصالا ةدبع لوق داسف

 ناكول) ىلاعتهلوقنم مبف ىذلاىلقعلاليلدلاب لطابةحلالا ةرثكب لوقلا نأ الإ ؛ ةحلالا ةرثكب نولوَةي

 اكل رشلاو ريخلا ىلع ةردق امل تاصح ول مانصألا هذه نأ : ىتاثلاو (اتدسفل هللا الإ ةملا امهنف

 . ةنبلا ايف عفن الف ترثك نإو امنأ ىلع كلذ لد ايفاك دحاولا نكي مل املف ءايفاك دحاولا منصلا

 لاغتشالابوجوو ىلاعت هللا ةفرعم بوجو نأ ىلع ةبآلا هذهب مهضعب جبتحا (ةنماثلا يلا

 _ 0 لالضلاب مهملع مح مالساا هلع مهارب !.نللاق: عمسلابال لقعلاب مولعم هركشب

 نأ لئاقلو . ع - ناكبهذملا كلذ فال . لالضلاب مهيلع مح امل لفعل

 ٍ 5 الا ا ا ىلع نيمدقتم اوناك نيذلا ءايبناألا عرش مكحب الالض ناك هنإ : لوقي

 ( نيسقوملا نم نوكيلو ضرالاو تاومسلا توكلم مهاربإ ىز كلذكو ل ىلاعت هلوق

 : لكاس ةبف

 روك ذملاو هركذىرج بئاغىلإةراشإكلذو“هبشتلل كزذك فب «فاكلاذ ل وألا ةلأساا)

 لالض ىف كدوقو كارأ ىنإ) هلوق وهو « مانصألا ةدابع بقتسا مالسلا هيلع هنأ وه لبق اجف انبه

 انههو . ضرالاو تاومسلا توكل. هيرن مانصألا ةدابع حببق نم هانيرأ ام لثمو : ىنعملاو (نيبم

 3 د حاورألاو « ةتبلا لئاز الو عطقنم ريغ حنال ىلاعت هللا لالج رون نأ ىهو ؛ ةيلقع ةقيقد

 | يغب لاغتشالا الإ نميل .تاجتحلا كلذرو : باجتخ لج الا الإ راوناللاا كلت /نغ ةمورع كل

 50 لوقف ىلجتلا اذه لص باجحلا كلذ لوزيام ردقبف كلذك ص'الا ناك اذاف ؛ ىلاعت

 تالا كقول طقئاعن كرابق هاا مال مطار ةراقإ مفكاباقلا مارال
 ؛ ماهللاب تاومسلا توكل. هل للجت مرجال باجحلا كلذ ل از املف ؛ ىلاعت هللا نع باجح وبف

 هل لصح هللا ريغب لاغتشالا لاوز دعب و : هانعم (تاومسلا توكلم مهاربإ ىرن كلذكو) هلوقف

 . ةيناحورلا ةفيرشلا ةدئافلا هذهل أشنم (كلذكو) هلوق ناكف « ىلاعت هللا لالج لجترون

 ىلو ألان اكف ؛ نامزلا نم مدقت ايف تلصح دق ةءارالا هذه لوقي نألئاقل (ةيناثلا ةلأسملا)

 0ك ره



 ةيآلا «رزأ هيبآل مهاربإ لاق ذإ و» ىلاعت هلوق 6

 نلجأ ىلا قاب ىلا | و مدلل هيلع دس لاحت لإق تملا !ديطلو الوبقلا» نع علا ريفعتا
 نع ىكحملاعت هنأ : عبارلا ؟ ةوعدلا ىف هيبأ عم ةنوشخلا هذهلثم مالسلا هيلع ميهارباب قيلي فيكف

 ءافجلا ٍِ لثم ميلحلا لجرلاب قيليفيكو (هاوأ مبلل ميهاربا نار لاققا محلا مالسلا هيلع ميهاربا

 هدلاو امأف «هل امع ناكلب مالسلا هيلع ميهاربا دلاو ناكام رزآ نأهوجولا هذبي تبثف ؟ بالا عم

 هنأ عمبوقعيل ابأ هنوكب ليعمسا اومبوقعيدالوأ نأ انركذام لعب لاب ىمسي دق معلاو حرات وهف

 ةللو ناك ارذا نأ لمتع انقل ١ ساعلا معلا ىنعي «ىنأ ىلع اودر» مالسلا هيلع لاقو . هل امع ناك

 (ناملسو دواد هتيرذنمو) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو . بالاهللاقي دق اذهو مالا هياع ميهاربا مأ

 لبقنم ىسيعل ادج ناك مالسلا هيلع ميهاربا نأ عم ميهاربا ةيرذ نمىسيع لءخ (ىسيعو) هلوق ىلإ

 هذه ىف باتكلا صن نأ اوركذو ارفاك ناك هللا لوسر دلاو نأ اومعز دقف انباحصأ امأو . مآللا

 ناك امو ) ىلاعت هلوق اضيأو . مالسلا هيلع ميهاربا دلاو ناكو ارفاك ناك رزآ نأ ىلع لدي ةيآلا

 هلوقامأو ءانلوق لع لدب كلذو (هنم أربت هتلودع هنأ هل نيبت ايلف) هلوق ىلإ (هيبأل ميهاربا رافغتسا

 ىلع ةنآلا هذه لمحت هلوق هوجولا رئاس لمتحت ةيآلا هذه نأ انيب دق : انلق (نيدجاسلا ىف كبلقتو)

 هتقيقح ىلع ظفللا لمح اضيأو : زوج ال هيناعم عيمج ىلع كرتشملا ظفللا لمح ن آل لاحم اذهانلق ؛ لكلا

 ماحرأ ىلا نيرهاطلا بالصأ رم لقنأ لزأ مل» مالسلا هيلع هلوق امأو ء زوحب ال اعم هزاجمو

 قيلي ال بالا عم ظيلغتلا هلوق امأ « احافس ناك ام هبذ ىف عقوام هنأ ىلع لوم كلذف «تارهاطلا

 ملعأ هللاو . ظيلغتلا كلذ قحتسا رارصالا لجألف هرفك ىبعرصأ هلعل : انلق . مالسلا هيلع ميهارباب

 «ءادنلا ىلع مضلاب و (هيبأل) هلوقل ناب فطع وهو بصنلاب (رزآ ).ىرق «(ةسماخلا هلأسملا)

 ءىرق (نوره هيخالىسوم لاق ذإو) هلوقامأو ؛ نيتءارقلا نيتامب (رزآ ) ءىرق : لاقفدحاو ىناأسو

 ءادنلاو ءادنلا ىلع ةلوم مضلاب ةءارقلا تلق ؟ قرفلا اف ىضلاب ةنبلا ءىرق امو بصنلاب (نوره)

 نسخ هرفك ىلع ارصم ناكهنآل مالسلا هيلع ميهاربا ةصقب قئال كلذو . ىدانملاب فافختسا مسالاب

 هيلع ىسوم ناك دقف مالسلا هيلع ىسوم ةصق امأو : حيبقلا كلذ نع هل ارجز ةظلغلاب بطاخي نأ

 تناك ام مرج الف « عضوملا كلذب اقئال فافختسالا ناك اف هموق ىلع نوره فلختسي مالسلا

 . ةزئاج مضلاب ةءارقلا

 ةيآلا هذهو « دوبعملاوه هنأ مصالاو «هلالا» ظفل ريسفت ىفسانلا فلتخا (ةسداسلا ةلأسملا)

 : هيباآل مهاربإ لاق اذه لجالو « ةدوبعم اهنوك الإ مانصألا اوتبثأ ام منأل لوقلا اذه ىلع لدت

 . دويعملا وه «هلالا» ظفل ريسفت نأ ىلع لدي كلذو (ةملآ امانصأ ذختتأ)

 0 ملا دس سلا 5 شت كلاس سا



 نق ًاةيالا:«ررأ هينال عفاربإ لاق ذ هادو لالا

 نادتصا اذام طل اقل تويب ىلع ةليالا كلت سو هيلع هللا للص لوسرلا فاط ليللا مايق

 تاوصأ نم عمس ام ةرثكل ريبانزلا تويبك اهدجوف تاعاطلا نم مهنم نهظي ام ىلع هصرح ةدئشل

 كلت هيلع هللا تاواص هفاوط (نيدجاسلافكبلقت و) هلوق نم دارملاف . مهليلبتو مهحيبستو ممتءارق

 : هانعم نيدجاسلا ىف هبلقتف ةعاملاب ىلصي ناك مالسلا هيلع هنأ دارا : اهناثو . نيدجاسلا ىلع ةليللا

 ع 5 دارا وكنا نأ اهتلاث دوجسلاو عوكرلاو مايقلا لاح مهب . اطاتخمو مهنيب امف هنوك

 تلقت داارملا,ة اهدنا :ءدلا رومأب لاغتشالا قب نىدججاسلا عم تبلقتو تف الك هللا ىلع كلاح

 ه ؟ارأ ىناف دوجسلاو عوكرلا اومتأ» مالسلا هيلع هلوق هيلع ليلدلاو . هفلخ ىلصي نميف هرصب
 . مهركذام طقسف : ةيآلا رهاظ اهلمتحي امن ةعبرألا هوجولا هذهف «ىرهظ ءارو

 . قابلا ىلع اهلمح نم ىلوأ ضعبلا ىلع ةيآلا لمح سيلف ؛ لكلل لمتحم ةيآلا ظفل : باوجلاو

 درع دابآ قمن اذا نأ لع اضيأ لذي اكعأو (دوتطعملا نضع دميحلوانكلا لع اهلتخ نأ ك2

 ماحرأ ىلإ نيرهاطلا بالصأ نم لقنأ لزأ مل» مالسلا هيلع هلوق نيك رشملا نم ناكام مالسلا هيلع

 ةدادجأ نم ادلع نأ : لاقي نأ بجو كلذو (شسجن نوك رشملا امتا) ىلاغت لاقو «تارهاطلا

 نبك ل

 نأ تيثو . اكرششم ناك ام مالسلا هيلع ميهاربا دلاو نأ انركذ امب تبث : لوقنف اذه تبث اذإ

 ل

 . رزآ ريغ رخآ اناسنا ناك ميهاربا دلاو نأب عطقلا بجوف . اكرشم ناكرزآ

 ميهاربا نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذهنأ . مالسلا هيلع يهاربا دلا وناكامرزآ نأ ىلع «ةيناثلا ةجحلا)

 رزآ نأ ىلع لدي اذهو ء زوجت ال ءافجلاب بآلا ةهفاشمو . ءافجلاو ةظلغلاب رزآ هفاش مالسلا هيلع

 : نيهجول ةيآلا هذه ىف ءافجلاو ةظلغلاب رزآ هفاش ميهاربا نأ :انلق امنا « ميهاربا دلاو ناك ام

 بالا ءادنوءادنلا ىلع الود نوكي اذهو دزأ م ضب (رزأ هيبأل ميهارب 0 ءىئرقافأ لوألا

 5 لدلَص ف كموقو كا 0 هنأ: ىاثلا . اما عاون أ مظعأ نم لبصأللا مسالاب

 : انلقامتاو  ءافجلاب رزآ هفاش مالسلا هيلع هنأ تبثف . ءاذيالاو ءافجلا عاون أ مظعأ ل

 : ! الإ اود هت الأ كبر ىضقو) ىلاعت هلوق : لوآلا : هوجول زوجتال ءافجلاب بالا ةهفاشم

 (امترمثتالوفأ امهل لقتال و )ىلاعت لاق « ملسملاو رفاكلاب الا قح ىف ماع اذهو (اناسحإنيدلاولابو

 لاف هعم قفرلاب هرمأ نوعرف ىلإ مالسلا هيلع ىموم ثعب امل ىلاعت هنأ : ىناثلا : ماع اضيأ اذهو
 انههف ٠ را ط كلذريصت نأ هيف كسلا و (ىتحن أ كنب لل ال لت ل
 بجوي هناف ظيلغتلا امأ ؛ بلقلا ىف اريثأت رثك أ قفرلا عم ةوحدلا كأ فللاتلا . قفرلاب لول كلاوأ]



 ىلاعت هللا هركذف . ابلاغ ابقل ناكر زآو اياصأ امسا ناكح رات نأ وهو « سكعلاب نوكي نأ لمتحو
 ىبلاغلا بقللا اذه

 مهتغل ىف مذ مسا رزآ نا ليقف « مهتْغل ىف ةصوصخم ةفص رزآ ةظفل نوكي نأ (ىناثلا هجولا ١

 34 قحلا نع هفارحاو هرفكااو هعل زب هبأع هن اك ءىطخ لا هيبآآل ميهاربإ لاق ذإو : ليق هن اك ءىطخلا وهو

 ةيلصأ ةيسراف اضيأ وهو « ةيمزراوذملاب مرملا خييشلا وه رزآ لبقو

 ىلع نآرقلا لامتشا زاوحي لوقي نم دنع امهلا ريصملا زوجي امنا نيهجولا نيذه نأ ملعاو
 ترعلا ةعل ريغ نم ةليلق ظافلأ

 مسالا اذهب هللا هاوس امناو « ميهاريإ دلاو هدبعي نص مسا ناك رزآ نأ (ثلاثلا هجولاو)

 بوبحملا مسأ لعجب دقف دحأ ةحم ىف غلاب نمو هتداسب اصتخ هسفن 2٠٠-٠ اههدحأ : نيه ول

 فنذغرزآ دباعدارملا نوكي نأ: اهيناثو (مهماماب سانأ لكاوعدن موي) ىلاعت هللا لاق . بحملل امسا

 هماقم هيلا فاضملا مهيقأ فاح

 هيلع قلطي د5 معلاو : هلاع ناك رزأو حرات ناك مالسلا هيلع ميهاربإ دلأو نأ (عبارلا هجولا)

 ليععسا| و مهاربإ كئابآ هلإو كملإ كبعن ) اولاق مهنأ بوقعي دالوأ نع كاك هللا كح اك 7-5 بالا مىسبأ

 معاو 3 اذكف بالا ظفل هيلع او كلل دقو . بوقةعبل امع ناك ليععما نأ مولعمو (قحساو

 دفتر هعماناكام ميهأربإ دلاو نأ لع رهاب ل ]د لدول ام )| ريصملا بدي اما تافلكتلا هذه نأ

 لع مالا نأ 0 ليلدلاو , تاليوأتلا هذه ىلع انلمحت ةجاح ىأف « ةتبلا دجوي مل ليلدلا

 دكت لع ض2 ةلاع قا وناك نيك رثملاو ىراصتلا ودويلا نأ « ةنآلا هذه رهاظ هلع لديام

 مهتوكس ةداعلا ىف عنتمال ابذك بسنلا اذه ناك ولف « هضغب راهظاو مالسااو ةالصلا هيلع لوسرلا

 . ملعأ هللاو حب ل و

 هدادجأو 0 0 هيلع ل 00 ءابآ قم اذحأ لإ : ةعشقلا تل 0 ةلأ 2

 : هوجوب مطوق ىلع اوجتحاو هل 6 ناكامو 5 مالسلا

 ىذلا) ىلاعت هلوق اهنم : هوجو هيلع لديو ارافك !وناكام ءايبنالا ءابآ نأ ( ىلوآلا ةجحلا))

 (نيدجاسلا َّق كيلقتو موت نيد كارب

 عيمج نأ ىلع ةلاد ةيآلاف : ريدقتلا اذ و دجاس ىلا دجاس نم هحور لقني ناك هنأ : هانعم ليق

 ضرف خسف امل هنا : اهدحأ : رخأ اهوجو لمتحي (نيدجاسلا ىف كبلقتو) هاوق : ليق ناذ



 م ةيالاورزآ هيبألل يهاربإ لاق ذإو »ىلاعتهلوق

 . هلة ريدم ملاعلا اذهل ةهلآ بك اوكلا ا

 مجنملا لمخ نبرقعج م هركذام مانصألا ةدبع بهذم ةقيفح حرش «ىناثلا هجولا ))

 تال الهلال ةؤهك اونا ذيل ل اكأفل) لقا خم يك نب اهحكا نقع قلاش هانت ىخلبلا

 روض اضيأ ةكئالمللو روصلا نم نوكيام 0007-5 وذو 0 لاش نأ نودهتعي مهنأالإ

 ةنسح رظنملا ةقينأ ليثامتو ًاروص اوذختا مرجالف ؛ تاومسلاب انع نوجتحم مبلك مهنأ الإ ةنسح

 كود ىرخأ ةروصو :؛ هلالا لكيه اهنأ نولوةيو ندحلا ةياغ ىف ةروص نوذختيف لكيهلاو ايؤرلا

 بلط ةدابعلا كلتب نيدصاق اهتدابعلع نوبظاوي مث ؛ ةكئالملا ةروص ىلع اهنؤلعحيو ىلوالا ةروصلا

 نأ داقتغا ناثؤالا داع بيشلاف تنل اةككات حص ناف ؛ ةكمالملا نمو ىلاعت هللا نم لزلا

 .ناكم ىفو مدنج ىلاعت هللا

 نم دحاو لك ريبدت ضوف ىلاعت هللا نأ نودقتمي موقلا نأ بابلا اذه ىف « ثلاثا هجولا )ل

 هنيعإ ىوامس حور ىلإ ملاعلا كلم ماسقأ نم مسق لك ريبدت ضوفو . هنيعب كلم ىلإ بلاقألا

 قلانر ل1 دق وع كلمراطماللاو مويغلاربدمو 2 رد كالم لابجلا ردمو 2 كلم راحبلا ردد نولوقيف

 كتئلاوأ نم دحاو لكل اودحنأ كلذ اوذقتعا الف رخآآ كللم تادلتاقملاو راسا دا تل

 نم ىكلفلا حورلا كلذب قيلي ام منص لك نه نوباطيو اصوصخم الكيهو اصوصخم |منص ةكئالملا

 « ةرعملا روس أ اهانركذ ةنالثلا هذه ىوس ىرخأ تاليوأت موقللو ؛ تارييدتلاو راثآلا

 ملعأ هللاو . نايبلا نم ردقلا اذهب انهه فةكنلو

 همسألاق نم مهنمو ؛ رزآ وه ميهاربإ دلاو مسا نأ ىلع لدي ةيآلا هذه رهاظ (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ع اذه لعج نم ةدحلملا نهو ؛ حرات هيمأنأ نساسنلا نب كج ال : جاجزلا لاق 5 حرات

 : ناماقم.انهه:ءابلملل وز: باوصت# سلو .أطخ تسنلا اذه لاه. نا

 ىلع نوباسنلا عمجأ ملوق امأو ءرزآ وه مالسلا هيلع ميهاربإ دلاو مسا نأ (لوالا ماقملا) 1

 ءاضعب دلقي مبضعب نآل لصح امنا عامجالا كلذ نال _كعض اذه لوقف. حرات ناك هسا نأ

 اكو 3 اه عراق بهو لوق لدم نينثالاودحاولا لوو لإ عامجالا كلذ عجرب ةرخالابو

 نآرقلا حيرص ةلباقم ىف كلذي ةربع الو « ىراصنلاو دويلا نايحأ نم ةنزدح ايارتخ

 : هوجواتهه انل مث حرات ناكهمسا نأ انيلس (ىناثلا ماقملا 0

 همسا نا لاقي نأ لمتحيف : نيمسالا نيذبب ىمسم ناك ميهاربإ دلاو لعل (لوآلا هجولار)

 « مسالاب هركذ ىلاعت هللاف . مسالا فخوبقللا اذه رهتشاف هل ابقل خرات لعجو رزآ ناك ىلصألا



 ةيالاعرزآ هيبال مها ربإ لاق ذإ و»ىلاعتهلوق 0

 ةريثك اهوجو هيف اوركذ ءاسلعلاو « ليوأت هيف ممل نوكي نأو دبال لب ٠ ضراألاو ءامسلل اقلاخ

 دكار دلل يتكت ايها دعت ناب نشأب الاوإ 'ةزوبلا تروس لاوأر ىف كحل اذهب نإ ؟5.ذقو

 ةطوبرم لفسالا ملاعلا اذه لاوحأ تاريغت اوأر سانلا نأىوقالا وهو «لوآلا لب وأتلاف)

 لوصفلا ثدحت سوارا تعي لا هاني رو سمقفلا برق يح نافإ تكا ركلا لاو تارك

 سانلا نا مث «ىلاعلا اذه ىف ةفلتخلا لاو> آلا ثدحت ةعبرالا لوصفلا ثودح ببسبو « ةعبرالا

 علاوطف ١ رد ردفكي تا كلا و تااداعسلا ةطاترأ او دقتعا ك7 | كلا باس لاو | اردعر

 ثودح أدبم نأ قاخلا رثكأ نونظ لع بلغ كلذ اودقتعا الف ةفلتخم لاوحأ ىلع سانلا

 ىفاوغلاب كلذاودقتعا الف ةيبكوكلا تابسانملاو ةيكلفلا تالاصتالا وه ملاعلا اذه ىف ثداوحلا

 هلالل ةقولخم اهنوكو اهثودح دقتعانم مهنمو !متاوذل دوجولا ةبجاو اهنأ دقتعا نم مهنم مث اهميظعت

 ماعلا اذه لاوحال ةربدملا ىه اهنأالإ , ربك الا هلالل ةقولخم تناكنإوامنإ اولاق مهنأ الإ ء ربك آلا

 نيريدقتلا الكىبعو . اعلا اذه لاو>أ نيبو « ربك آلا هلالا نيب طئاسولا اونا نيذلا مه ءالؤهو

 ىف اراضباألا نع بيغت دق بك اوكلا ةذه.نأ اوأر امل مهنإ مث اهميظعتو اهتدابعإ 7 ثا موقلاف

 نم سمشلا منص اوذختاو هيلا بوسنملا طهران ضي 1 لكل ناد تقرت نكلا

 نم رمقلا ص اوذختاو ساملالاو توقايلا ىهو سمشلا ىلإ ةبو-ملا الادح اللاب هودزرر كما

 وه مانصألا هذه ةدابع نم مهضرغو مانصآلا هذه ةدابع ىلع | ولبقأ مث سايقلا اذه للعو ةضفلا

 هذه ةدابع نم لصأللا دوصقملا نأ رهظي ثحبلا اذه دنعو اهلا برقتلاو بك اوكلا كلت ةدابع

 ةماقإ : امهدحأ : ناماقتم انهه مبلف مهيلع هللا تاولص ءايدنالا امأو . بك اوكلا ةدابع وه مانصآلا
 قلخلا هلالأ) ىلاعت هللالاق مدر اذه لاو[ ف هعلا ام 2 كك اىكلا هده نأ لع لكلا

 |[ ا راك ادق اعأ يدعم امأ :(ىاقلاور هم اعل بك اوكتلا قر نيب نآس( الا

 ةذايعب لاغتشالاو ةقولخم | ا بجوف اف ةلصاح 7 لئالد أ الإ ماعلا | دا 6 تارت

 هنأ . هان ركذام ماتصاألا ةدبعنيدلصاح نأ ىلع ليلدلاو  عرفلا ةدابعب لاغتشالا نم ىلوأ لصالا

 كار نإ ؟ هيلا ماض دن زا هليال لافسنأ هيلع هش تاو ليلخلا | .ر ع ىح ل لاكت
 ماقأ ليلدلاركذب لغتشا امل مث « لهج مانصالا ةدابع نأ مالكلا اذهب ىفأف نيبم لالضفف كموقو
 ةدبع نيد نأ ىلع لدي اذهو ةيهلالل اهنم ءىش حلصيال سمشلاو رمقلاو بك اوكلا نأ ىلع ليلدلا
 . ةرفانتم ةيفانتم ةبآلا هذه تراصل الإو بك اوكا هذه ةيهلاب لولا ىلإ عجري هلصاح مانصالا

 رمقلاو سمشلا نوك لاطبابالإ مانصأإلا ةدابعب لوقلا لاطيإ ىلإ قيرطال هنأرهظ اذه تفرع اذإو



 و ةيآلا «رزآ هيباآل ميهاربإ لاق ذإو» ىلاعت هلوق

 (تيميو ىحي ىذلا ىبر) لاقف ٠ هنامز كلم عم هترظانم 4 ثلاثلا ماقملاو)

 اريك الإ اذاذج مهلعجخل) ىلاعت هلوق وهو ؛لعفلاب ةرافكلا عم هت رظانم «عبارلا ماقملاو إل

 هدلو لذي ةعقاولا هذه دعب مالسلا هيلع هنا مث (مكتملا اورصناو هوقرح) اولاق موقلا نا مث (مهل

 هنالل «نايتفلا نم ناك مالسلا هيلع يهاربا نأ تبث اذه دنعف (كحيذأ ىتأ ماملا ف ىرأ ىنا) لاقف

 مالسلا هيلع هنا مث . نافيضلل هلامو نابرقلل هدلوو نارينلل هندبو ناهربلل هناسلو نافرعلل هبلق لس

 هءاعد بيجيتةنأ لامس هللا مرك ف ايجاد (ايرعالا نأ ىدض ناقل. نإ ندخاقر «ناه اخ

 قرفلا عيمجب الوبقم هلعجو هءادن لبقو : هءاعد باجأ مرج الف «لاؤسلا اذه ىف هبولطم ققحيو

 عم هت رظانم ىلاعت هللا لعج مرجال هلضفب نيفرتعم برعلا ناك امو. ةمايقلا مايق ىلإ فئاوطلاو

 برعلا رشم ىلع ةجح هموق

 ةردقلاو بوجولا ىف هيواسي اكيرش ىلاعت هلل تبثيدحأ ملاعلاف سيل هنا لعا (ةيناثلا ةلأسملا))

 اثقل لقي ةيفس ناقل( د كلا ل ميكحاضدحأ ؛ نيهلإ نوتبثي ةيونثلا نكل . ةمكحلاو ملعلاو

 ناقيرف مو « بك اوكلا ةدبع مهنف . ةرثك هيلا نيبهاذلا ىفف . هللا ريغ ةدابعب لاغتشالا امأو

 بك اوكلاهذهف . اهلا لفسلا ماعلا اذهريبدت ضوفو ؛ بك اوكلا هذه قاخ هناحبسهن أل وقي نم مهنم

 كالفالا هذه نا مث . بك اوكلا هذه دبعن نأ انيلع بجيف : اولاق ؛ملاعلا اذمل تاربدملا ىه

 كالفالا هذه نولوةيو « عناصلا نوركني ةالغ موق مهنمو ؛ هعبطتو هللا دبعت بك اوكلاو

 اذه لاوحأل ةربدملا ىهو « ءانفلاو مدعلا اهيلع عنتميو اهتاوذل دوجولا ةبجاو ماسجأ بك اوكلاو

 حيسملا نودبعي نيذلا ىراصنلا هللا ريغ دبعي نمو  ةصلاخلا ةيرهدلا مث ءالؤهو . لفسألا ملاعلا

 مانصالا ةدبع اضيأ مهنمو

 نأ هيلع ليلدلاو « مانصالا ةدبع نيد نم مدقأ نيدال هنا وهو . هنم دبال اثحب انه نأ ملعاو

 ءاجامتإ وهو ؛ مالسلا هيلع حون وه ليصفتلا ليبس ىلع مهخيراوت انيلا لصو نيذلا ءايبنالا مادقأ

 ثوغيالواعاوسالو ادو نرذتال) اولاقمهنا هموق نع ةياكح ىلاعت لاق مي مانصالا ةدبع ىلع درلاب

 مالسلا هيلع حون لبق ادوجوم ناك دق مانصالا ةدبع نيد نأ ىلع لدي كلذو (أرسنو قوعيو

 نيدلا اذه لع نورمتسم ضراألا فارطأ ناكس رثك أ ناف نامزلا اذه ىلإ نيدلا كلذ قب دقو

 رجحلا اذه نأب ملعلا نكل : لقعلا ةيديفنالطبلا مولعم نوكي نأ عنتمب هنأش اذه ىذلا بهذملاو

 ملعلاو ٠« ىرورض لع ضراألاو ءامسلا قلخو ىنقلخ ىذلا وه سيل ةعاسلا هذه. ىف توحنملا

 منصلا نوك مانصالا ةدبع نيد سيل هنأ رظف ؛ هراكنا ىلع ريثكلا قالا قابطا عنتمي ىرورضلا



 ةيآلا «رزآ هيبال ميهاربا لاق ذإو» ىلاعث هلوف 5

 2 0 ل ا ف و د ع2 هع ا هع 2 2 7 لو م

 لاكَصف َكَموقَو كارأىإ هلآ امان دحمَتَرز آيل ميهاَر] َلَقْذِإَو
2 

 ف

 «2075» نيم

 روصلا ىف حاورالا خفت نال هسفن ىلإ خفنلا كاذىلاعت فاضاأل روصلا كالت ىف حورلا خفن دارملا

 لاقو (انحور نماهذ انخفنف)لاقو (ىحور نم هيف تخفنو هتيوس اذاف)لاق 5 , هسفن ىلإ هللا هفيضي

 هسفن ىلإ ال هفيضي ىلاعت هناف « نرلا ىف خفنلا ىنعمي روصلا حفت امأو (رخآ الخ هانأشنأ مث)

 ضرأألا ىف نهو تاومسلا ىف نم قعصه روصلا ىف خفنو) لاقو (روقانلا ىف رقن اذاف) لاق اك

 هللاو « ثحبلاا اذه ىف لوقلا مامت اذههف ( نورظني مايق مهاذاف ىرخأ هسسيف خفن مث

 . باوصلاب لعأ

 «نيبم لالض ىف كموقو كلا زاإ ةلاكافانصأ لك ا ررا هيل مههاربا لاق اذإ و ىلاعت هلوق

 : لئاسم ةآلا ىف

 مالسااهيلع ميهاربا لاوحأب برعلا كر شم ىلع تح اريثك هناحبس هنأ لعا «ىلوألا ةلأسملا)

 نم مهنأب نيرقم هلضفب نيفرتعم اوناكن وكر شاف للالاو فئاوطلا عيمج هلضفب فرتعي هنآ كلذو

 هللا ركذ مرجالف . هردق ةلالحب نوفرتعم هل نومظعم مهلكن وماملاو ىراصنلاو دوهيلاو هدالوأ

 نيك رشملا ىلع جاجتحالا ضرعم ىف هلاح ةياكح

 دحاأل قفتي مل هتبترم واعو هلضفب ملاعلا لهأ رثك أ فارتعا وهو ميظعلا بصنملا اذه نألعاو

 اوفوأ) لاق اي ةدهاعم دبعلا نيبو برلا نيب لصح هنا هيف ببسلاو « مالسلا هيلع ليلخلل قفتا اك

 ةرات لامجالا ليبس ىلع كلذب دبش ىلاعت هللاو « ةيدوبعلا دهعب ىفو ميهارباف (؟دبعب فوأ ىدبعب

 تاملكب هبر ميهاربا ىلتبا ذإو) هلوق امهادحا نيتيآ ىف لامجالا ان ا للا

 ملسأ هر هل لاق اذإ) ىلاعت هلوق ةييناثلاو . ةيدوبعلا دبع ممن ” 0

 لاطباو دي>وتلا تايثا ىف رظان مالسلا هيلع هنا وهف : ليصفتلا امأو (نيملعلا برا تالسأ لاق

 2 ك0 نال ف اش لل كر تلات كفل

 رصيبالو عمسيالامدبعتل تبأأاي) هل لاق ثيح هيبأعم هترظانم بابلا اذهف « لوألا ماقملاف)

 (ائيش كنع ىنغي الو

 (ليللا هيلع نج املف) هلوق وهو . هموق عم هنرظانم «ىناثلا ماقملاو)



 -5 ةيآلا «ريبخلا ميكنحلا وهوذ ىلاعث هلو

 امهعومج نم 06 كك 5 اعلا لى ىلع لدن (ةدابشلاو ببغلا ماع) هلوقو 2 ةردهلا لاك لع لد لدي

 لطالاو تبعاو رجلا .عةأ ريم هاياضقن وكت نا اقدص هنكح نوكي ن نو "اح هلق نركت نأ

 هنوكن مو « هلاعفأ ىف ابيصم نوكي نأ امكح هنوك نم دارملاو «ريبخلا ريكحلا وهورإل لاق مث

 ملعأ هللأو " سشانلا يع نمو ةانشل ريغ نم اهقئاقحب املاع هنوك٠ اريمخ

 (نوكيف_ نك .هلؤش ظاررللا سلا هاتكسل) ران نيتك قااانزكا ذ دق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ

 تانتاكللا نيوككتق «تطمو:هردق دان لح هينتلا هنم اكلزلا لي كلن مورا دوج ا

 ةبيش الو ء رشحلا موي هنم دارملا نأ ةبيشالو (روصلا ىف خفني موي) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 روصلاب ىمسي نرقلاكلذو ةكنالملا نم كلم هيف خفني انرق قلخ هناحبس هللا نأ مالسالا لهأ دنع

 روصلاب دارملايف اوفلتخا مهنكلو مركلاب ات تكلا نم عضاوم ىف ىنعملا اذه ىلاعت هللا ركذ ام لع

 : نيلوق ىلع ةيآلا هذه ىف

 روتلا بورتال اعدرمن خيام د دارلا هم

 لضفلاوب أى ريخأ : هللا همحر 00[ .ةفوصو فوصل ثم ةروصعمجر وصلا : ةديبعوبأ لاقو

 ةروصلا 0 روصلا نأ موف ىعدا |او دن : متيهلا وى نع ىرذدتملا نع ئرهذالا نع ىضورعلا

 0 ا )لو (؟روس نأ روصو لق الا نال طع

 ةدبع وأ ناك لاأذو ؛ هللأ ةفياتك كديرو 2 ترنككلا ىرتفأ دقف (كروص نسحأف) أ رثو 2 روصلا ف

 ركذملا دحاولا ظفل ىلع عمج لك : ءارفلا لاق ؛ وحنلاب ةفرعم هل نكي ملو ؛ بئارغو رابخا بحاص

 قلو نطقلاو رحشلاو ربولاو فوصلال ثم كلذو 3 هيف 15 ةدايز هدحاوف 03 هدحأو هورتح وقس

 اذه عمج نال ءاه اهف تديز هتدحاو تدرفأ اذإو « هسنج عيمج مسا ءامسألا هذه نم دحاو لكف

 كنتو هةرشر كوصرو ةفاوبص انولاعل فروكعلا ةقباش تناك ةفوصلا نأ ولو 2 ةاتحلو قع الإ

 ةروص هتد>او لاقي نأ زوجبال دحاو وهف نرقلاروصلا امأو ء فلزو ةفلزو « فرغو ةفرغاولاق

 مئيهلاوبأ 0 - ىرهزالا لاق 2( هع تقيس هتدحاو نال أاروص نانا ةروص عمجب اًكعإو

 تاكول هنا مجولا اذه: ىوقي انتو: لوقأو , هللا بهداه هرغ ىدنع رد 1 مالكلا اذه ىف

 عام  رخف هو



 ةيألا « قحاب ضرالاو تاوع.لا ق دلحب كلا نقرر لاعتقال قف نر

 نيفلكملا لاصم قفو ىلع عقاو هنأ اقح هنوك ىنعم نأ ةلزتعملا لوق وهو ماتا لوقلاو)

 عافتنالا هنكمي ىتح الوأ فلكملا قلخ هنأ ةيآلا هذه ىف لخديو : ىضاقلا لاق . معفانمل قباط

 عدوأ : لاقي هنأ ىهو « ىرخأ ةقيرط بابلا اذه ىف مالسالا ءاكحلو « ضراألاو تاومسلا 5

 ملاعلا اذه ملاصمل ةقباطم تاكرحو راثآ اهنع اهببسب ردصي صاوخو ىوق ةميظعلا مارجالا هذه ىف

 دعا ©ةالواألا . نالوق ةيآلا هذه ليوأت ىف (ناوكيف نك لوقي مويو) هلوق : اهيناثو : هعفاتمو

 موب مويلا اذه نم دارملاو ؛ نوكيف نك لوقي موي قاخو ضراألاو تاومسلا قاخ ىذلا وهو

 قلاخلاو رصانعلاو عئابطلاو كالفآلا نم اهيف ام لكلو ايندلل قلاخلا وه ىلاعت هنأ ىنعملاو « ةمايقلا

 . نوكيف نك ليبس ىلع داسجألا ىلإ حاورألا درلوثعبلاوةمايقلا مويل

 فرظ (نوكيف نك لوقي موي) و ادتبم (قحلا) هلوق لوقن نأ ليوأتاا ىف (ىناثلا هج ولاول

 «لاتقلا ةعما موي كلوقك (نوكيف نك لوقي موب) عقاو (قحلا) هلوق : ريدقتلاو ؛ ربخلا ىلع لاد

 ل ف ل اح هنأ 9 كلذ ىف اقح هلوق نوك نء دارملاو . ةعملا موي عقاو لاتقلا هانعمو

 خفني موي كلملا هلو) هلوق : اهثلاثو . ثبعلاو روجلا نع ةهزنم هتيضقأ نآل «قدصلاو قحلاب

 قحلا الإ روصلا ىف خفني موي ىف كلم ال هنأ : ىنعملاو ء رصحلا ديفي (كلملا هلو) هلوقف (روصلا ىف

 اذهب دارملاو « لطابلاو ثبعلا نع أربملا قحلا كحل اريرقت ىتاثلا مالكلاب دارملاف « ىلاعتو هناحبس

 ضراعم الو امل عفاد ال ىتلا ةلماكلا ةماتلا ةردقلا ريرقت مالكلا

 صيصخت ىف ةدئافا| اف . تقو لك ىف ةلماكهتردقو ؛ تقو لك ىف قح هللا لوق : لئاق لاق ناف

 ؟ نيفصولا نيذبم مويلا اذه

 لاق اي رمآلا ناكف ء رض الو عفن دحأ نم هيف رهظي ال ىذلا مويلا وه مويلا اذه نآل : انلق

 (ةداهشلاوبيغلا ملاع)هلوق : اهعبارو ٠ صيصختلا اذهنس> ببسلا اذهلف (هلل ذئهويرمألاو) هناحبس

 ةداهشلاو بيغلا ملاع وهو « هريدقت

 روقا) الز ةهماعلا ف ثعبلا كلاوخأ د اهنا هنأ لقاكلا فاتكلا اذه زان ركذ انا معاو

 لآل 'تامولغملا الكب ادلباع هترك : قاثلاو :تانبكمملا لك لع | رداق ةنوك : امهانتحأ :,نيلصأ هلف

 داسجألا ىلإ حاورألا درو رشحلاو ثعبلاى لع ردقي مل تانكمملا لك ىلع ارداق نوكي ال نأ ريدقتب

 عيطملا هيلع هبتشا امبر هأل هنم اضيأ كلذ حصي مل تايئزجلا عيمجي املاع نوكي ال نأ ريدقتبو

 امأ . ةمايقلاو ثعبلا نم لصاألا دوصقملا لصحي الف ؛ قيدنزلاب قيدصلاو « رفاكلاب نمؤملاو ؛ ىصاعلاب

 (روصلاىفخفني مويكلملا هلو) هلوقف  دوصقملاو ضرغلال مك نيتفصلا نيتاهل وصح ليلدلاب تبث اذإ



 8 0 ضراألاو تاومسلا قلخ ىذلا وهو» ىلاعت هلوق

 00 ا 7 2

 مرر 7 موا ف حلا ب ضرألاو تاو سل ىلا

 ضرك هع ري ةزكو يدعم مرق

 مككلا رم وهو و ةداهشا 3 1 روصلا ف 2 0 تلق هلو قحلا

 <« ريَخلا

 د 5 لفل 5 ل ا (ةالصلا اوميقأنأو)هلوق كا فيك : ليق ناف

 ١! 9 اودلسأ انل ليقف 0 ؛ ريدقتلا نوكي نأ : لوآألا : نيبجو هيف جاجزلا ركذ : انلق
 .ةالصلا اوميقأو نيملاعلا

 بيكرتلاو رهاظلاظفللا اذهنع لودعلاىف ةمكحلا ام نكل«مركذ ام دارملا نأ به : ليق ناف

 ؟ليوأتلاب الإ هانعم ىلإ لقعلا ىدتمم ال ىذلا ظفللا كلذ ىلإ لقعلل قفاوملا

 باطخ بطاخت مرجالف لا بئاغلاك ناك ٠ هرفك ىلع قس ؛ ماد ام رفاكلا نآل كلذو : الق

 بيرقلاك راص 0 لخدو نمار لسأ اذاو /نملاعلا فر مسنل انرمأو) هللاقيف . نيبئاغلا

 ىذلا وهو هوقتاو ةالصلا اوميقأ نأو) هل لاقيو ؛ نيرضاحلا باطخب بطاخب مرج الف ؛ رضاحلا
 رفكلا ىتلاح نيب قرفلا ىلع هيبنتلا باطخلا نم نيعونلا نيذه ركذ نم دوصقملا) (نورشحت هيلا

 معأ هللاو.رضاح بيرق نمملاو بئاغ ديعب رفاكلا نأ هريرقتو «ناممالاو

 قحلا هلوق نوكيف نك لوقي موبو قحلاب ضرآلاو تاومسلا قاخ ىذلا وهو ىلاعت هلوق
 «ريبخلا ميكحلا وهو ةداهشلاو بيغلا ملاع روصلا ىف خفني موي كلملا هلو

 ىلع لدي ام انهه ركذ : مانصأألا ةدبع ةقيرط داسف ةمدقتملا تايآلا ىف نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 هلوق: اطوأ :لئالدلا نم ةزيثك اعاؤنأ افا" كد ةراألا هانله' وقل 'هالحتو هللا الإ تاولكما الاهل

 احرق دقق «ضرالاو تاومسلل الاخ هتوكامأ (قحلاب ضرآألاو تاومسلا قلخت ىذلا وهو

 هلوقل ريظن وهف قحلاب امهقلخ ىلاعت هنأ امأو (ضراآألاو تاومسلا قلخ ىذلا هتلدملا) هلوق ىف

 امهنبامو ضرأألاو ءامسلا انقلخ امو) هلوقو (الطاب اذه تقلخ ام انبر) نارمع لآ ةروس ىف ىلاعت

 . نالوق هيفو (قحلاب الإ امها:ةلخام نيبعال

 تانئاكلا لكل كلام تاثدحما عيمب كلام ىلاعت هنأ ةنسلا لهأ لوق وهو ( لوألا لوقلاإ)

 قالطالاى ع انسج فرصتلاك لذ ناكف ؛ قالطالا لع باوصو نسح هكلم ىف كلالل فرصتو
 قالطالا ىلع اًمحو
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 . فعضلاو ةشهدلا ىلع ةلالدلا ىف لكأ هنألل « ىلوأ لوآلا لوقلاو « ةريخلا ىف ةياهنلا

 ءارفلا دازو ءاريحو ةريح راخحب راح لاقي : ىعمصالا لاق (ناريح) هلوق يناثلا ةفصلا )إل

 كلل لاك ةنوا. هجيرخ لإ دج ال تيك مالا: افزدداالا ىهر تالا ىعمرو « هنااا 1

 لثلا اذهنأ معاو . ءاملا اف ددرتف 0 اذا ءاملاب ةضورلاتريحتو « درتي ىأ مغلا ىف ريحتي

 ةرادتسالاعم اهيلا ىوهم ةقيمعلا ةده ولا ىلإ ىلاعلا ناكملازم ىو. ىذلا نال كلذو « نسحلا ةباغىف

 لرب كلذ ءةرادتسالا لع لرتي لمسار لإ ,لعاللا نع هاو ل يا نك ل

 هطوقس ببسب هؤالب دادزب عضوم ىلعطقسي هنأ فرعيال هلوزن دنعف اضيأو . ريحتلاوددرتلا لاك

 فئاخلا ددرتملا ريحتملل الاثم دجتال كنأ تبلع لاوحألا هذه عومجم ت 0 اذاف « لقي وأ هيلع

 ”ةلاثلا اذه نم رك 1 ال ند

 ىف ةيآلا هذه تزن اولاق (انتثا ىدحلا ىلإ هنوعدي باحصأ هل) ىلاعت هلوق «ةثلاثلا ةفصلاإ)

 الإ ةردتل كاك ررازر كلا لإ ةايأ وعدي ناك ةناف هْنَع هللا يضر ويدصاا 0 رك

 : ليقو . نامبالا رونىلإ رفكلا ةملظ نمو ةيادحلا ىلإ ةلاهجلا قيرط نمعجري نأب هرمأيو ناميالا
 ”0 اذنك, ديلا ره هنأ هيوم و لالصلا كأذ ىلإ هنوعدب اياكأ لاضلا رفاكلا كاينا نأ ١1

 . لوألا وه حيحصلا لوقلاو

 اذا في رشلا خلا لماكلا ىدهلا وه ىنعي (ىدهلا وه هللا ىده نإ لق ل ىلاعت لاق 5

 ؟فرشلاو لاككلا أ هيرقت ف ءانوكياما ءاعمب ناك كلملا لعيونك كلمو معلا وه ديز 1 تلق

 هيفلخد (ىدهلاوه هللا ىده نإ) هلوق نأ لعاو «نيملاعلا برل ملسنل انرمأو)) ىلاعت لاق َّ

 هب هللا رمأ قاعتام لك نأ مالكا ريرقتو . تايبنملا لكن ع زارتحالاو تارومأملا ماسأ عيمج

 ::كلرارتلا كبارا للف نكت نارام |!رغ ل اعف ذل ١ ةباب ف نكي نايف

 « حراوجلالاعفأ باب نم نوكي نأامإو بواقلا لامعأ باب نم نوكينأ اماف : لوألا مسقلاامأ

 ىذلا امأو ؛ ةالصلا حراوجلا لامعأ سيئرو ءهل مالسسالاو هللاب ناميالا بولقلا لامعأ سيئرو

 نيبامل هناحبس هللاو . ىغيني الام لك نع ءاقتالا نع ةرابع وهو ىوقتلا وهف كورتلا باب نم نوكي

 بيترتلا ىلع هماسقأ فرشأ ركذب ىلكلا مالكلا كلذ فدرأ « هللا ىده وه عفانلا ىدحلا نأ الوأ

 ؛ ةينامسجلا تاعاطلا ةسيئر ىه ىتلا ةالصلاو « ةيناحورلا تاعاطلا سيئر وه ىذلا مالسالا وهو

 لامعألا هذه عفانم نيب مث « ىغبتي ال ام لكن ع زارتحالاو كورتلا بابا ةسيئر ىه ىتلا ىوقتلاو

 ةمايقلاو ثعبلاو رشحلا موي ىفرهظتامنالامعألا هذه عفانم نأ ىنعي (نورشحت هبلا يذلا وهو) لاقف



 اع خل نه سر م00

 لِ ل ضرألا ىف نيط مالوم ىدلكهّلل اًناده

 ع أ 3 «ا/لد َنيِكاعْلا ب برام مىدمْلا وهنا ىَدهَنإ لقاتل ناحل

 أ اع هر 82 - 3

 «/ تاور لإ .ىنلا هر سلا ةاليغلا

 وه هللا ىده نإ لق انتثا ىدحلا ىلإ هنوعدب نإ تاغ هل نايكي نخاف: نيطابقلا هتورتسا تلا
 (نورشحت هيلا ىذلا وهو ه وقتا و ةالضلا اومنقأ نأو.نيملاعلا برل ملسنل ا او ىلا

 كلذ لبق ىلاعت هلوقل ةدكؤم ىهو مانصألا ةدبع ىلع درلا ةبآلا هذه نم دوصقملا نأ معا

 نود نم دعنا أ ههنا نود نما وغدبأب لق) لاَعفأ (هتلا ناود نه نوع ندلادعأ تأ تنم كي لتر
 نأ دعب كرشلا ىلإ ٌنيعجا رءاناقعأ لعاورنو رح لع الو اعف لع دقت الان راضلا عفانلا هللا
 , فاخ لإ عجر هنأ لطابلا ىلإ قحلا نع ضرعأ نم لكل لاقيو ؟ مالسالل انادهو هنم هللا انذقنأ

 قرت اذا مث «لبجلا وه ناسنالا ىف لصآلا نأ هيف ببسلاو ؛ ىرقبقلا عجرو هيبقع ىلع عجرو
 5كل لعجو ًائيش نويلعتال مكابمأ نوطب نم مكجرخأ هتلاو) ىلاعت لاق . ملعلا هل لصح لماكتو

 ؛ ةرم لوأ ىلإ عجر هن أكف ىرخأ ةرم لبجلا ىلإ معلا نم عجر اذاف (ةدئفآلاو راصبالاو عمسلا

 . هيبقع لع در نالف : لاقي ببسلا اذبلف

 ةثالثب ناسنالا اذه فصو ىلاعت هنأ ملعاف ب ضراألا ىف نيطايشلا هتوهتسا ىذلاك إل هلاوقاعأو
 : تافصلا نم عاونأ

 : ناتلأسم هيفو (نيطايشلا هتوهتسا) هلوق «ىلو ألا ةفصلا إل
 عملا نال :ءاتلاب نوقابلاو ريكذتلا ىلع ةلام فلأب (هاوبتسا) ةزمح أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 . ةعامجلا ىنعم لع ثني نأ حلصيو . عمبا ىنعم ىلع ركذي نأ حلصي
 : نيلوق ىلع (هتووتسا) قاقتشا ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 ةدهولا ىلإ ىلاعلا عضوملانم لوزنااوهو ؛ ضرأألا ىف ىوحلا نم قتشم هنأ (لوآلا لوقلاإ)

 هللاب كرمشي نمو) هلوق وهو هب لاضلا اذه لاح ىلاعت هللا هبشف ء ضراألا رعق ىف ةقيمعلا ةلفاسلا
 ةقيمعلا ةدهولاىلإ ىلاعلا ناكملانم هيوه دنع ناسنالا اذه لاح نأ كشالو (ءامسلا نمرخ امناكف
 . ةشهدلاو فعضلاو بارطضالا ةياغ ىف نوكي ةبلظملا

 غلب امبر هناف كلذك ناك نم ناف ؛ ليملاو ىوملا عابتا نم قتشم هنأ (ىناشاا لوقلاوإ)



 ةبالاءانريضيالو انعفتي الام هّللأ نودنماوعدنأل د لاك هل وق الي

 تمنسا سس 262 عدس هات ا تيس تا 22 ص 2-7252 هم

 1 - ةعا 0 انرضي لوا ا لاك ل نالد ياو غنت
 2 ب 7 -_

 نآل نيدلاكلذبىأ (هب ركذو) هلوقف.هتعص اودقتعيو هب اونيدتي نأ مهيلع بحي ىذلا نيذلا دارملاو

 هل زمامأ الهلا يخلو ليك وق «ناوكتذمل مزق نإ دلو راوكدنللا#ىرزعأ لإ هالو عا هك راظنملا

 نلت كيلغ اذه ءمسو, عملا لالالا لص :اتفاهكلا, بحاط:الاقن (كبنك اذكعا شه لابتانأ)
 لجرلارسب لاقي  روسبلا ديدش هنالوأ , همصخنم هعانتمال عاجشلا لسابلاو ؛ روظحم مارح ىأ

 اج ولا نكي ساحل و لس !ًولاق'ةاز اذ ]و7 هعوع دتشل اذا

 تبسنك امب منبج ىف نهترت ىأ (تبسك امب سفن لبت) سايعنب لاق :لوةنف اذه تفرعاذا

 سبحت : ةداتق لاقو . لذختو اهدارم نع عنمت ىأ ةكلهملل مست : دهاجمو نسحلا لاقو . ايندلا ىف

 «نآرقلاب مركذو ةيآلا ىنعمو ء اوحضف (اواسبأ)و حضفت (لسبت) سابع نبأ نعو ؛ بج ىف
 سيل) ىلاعت لاق م . نوةةيفنوفاخت مبا مولعل م متاي انج بيسإ موج ران ىف مهسابتحا ةفاخم ا 7

 نفتأ نإاو ائأ (اهتفرذخ ال لدع. لك لدعت نإو عيفش الو ىلو هللا نود نم) سفنلل سيل ىأ (اهل

 لما نقاشا كح الع .لاقأ .اهتماق دفا كلقنور لدعلا اكل فقال ةيدفلا لدعلاو «ءادف لك

 الوز كرف ىف انآ اذجنالا هيلا ءدسب !زذلف'ءلاردصم ا انهه.لدعلا نآألا (لدع) هلأوق اوه شيل ذل

 لاق . دراو لوبقلا ىنعمب ذخالا : لوقنف . هيلا هدانسإ ميصف . هب ىدفملا ىنعمبف (لدع اهنم ذخْؤي

 الوزياو ( لويقلا لغ انيق ذخالا لمحيف اذنه !تيث اذاو !اهلبقي ىأ (تاقدضلا:ذخًأاو) ىلاغت

 : لعأ تلا. لا وملا

 مفد ىلوتي ىلو الف « ةدسنمسفنلا كلت ىلع صالخلا هوجو نأ نايب : ةيآلا هذه نم دوصقملاو

 تلعج ول ىت> املوبق بيس صاللخلا لدحيل لبقت ةيدف الو ؛ ايف عفشي عيفش الو , روذحما كلذ

 تيثو « ايندلا ىف ةثالثلا هذهىهصالخلا هوجو تناك اذاف . عفنت مل هللا باذعنم ةيدف اهرسأبايندلا

 وداعا زوي ناكر ذلاالزم اعدلارو لاعب ةلا اإل كات ليل هنأ :ريظو اهلا نرخ ل1! نبهت ال .انأ

 اذه ىلع باقعلا ةيفيك ءرملا روصت اذاو . ىلاعت هللاباذع نم عفاد ةتبلا ال سيلف ؛ مالستسالاو

 هيلعو نينهترم اوراص «بام نيب ىلاعت هنإ مث . ىلاعت هللا ىصاعم ىلع مدقأ اذا د_عرب داكي هجولا

 ةفص ىف ةياهنلا وه كلذو (نورفكي اوناك امب ملأ باذعو م بارش ف لاقف ؛ نيسوبحم

 . ملعأ هللاو . ماليالا

 هللا اناده ذإ دعب انياقعأ ىلع درنو ان رضي الو انعفنبالام هللا نود نماوعدنأ لق ىلاعت هلوق



 سوو ض كض _ ننس ب ييجي سس” ””“”تتذئ 77 بسس ذأ <

 ل ةيالا ءاولو ابعل مهنيد اوذخنا نيذلا رذو» ىلاعت هلوق

 كئلوأ اهنم ذخؤيال لدع لك لدعت نإو عيفش الو ىلو هللا نود نمامل سيل تبسك امب

 (نورفكي اوناك امب ملأ باذعو ممح نم بارش مل اوبسك امي اولسبأ نيذلا

 مهنع ضرعأ (مثرذ) ىنعمو (انتايآ ىف نوضوخب نيذلا) هلوقب نوروكذملا م ء ص نأ معا

 نيذلا كئلوأ) ىلاعت هلوق هريظنو (هب ركذو) هدعب لاق ىلاعت هنأل ممراذنإ كرتي نأ دارملا سيلو
 . مهفيوختو مثراذنإ كرتيالو مهتفطالمو مهترشاعم كرت دارملاو (مهنع ضرعأف م«ولقىفام هللالعي

 ::قعفض اناوضاوق ناكوق كدر كاك وسولا اكمل ل اعألا] معاو

 هوجو زيبا فو اره اكل مبينيد اوذختا مهنأ مهتفص نم نوكي نأ (ىلوألا ةفصلا)

 اورخثيحاوهلو أ ل مالسالا نيدوهو هيلا اوعدو هوفلك ىذلا مهنيد اوذختا مهنأ دارملا : : لوالا

 نأ : كلاثلا. مل ايد. اهريغو مانصأللا ةدابغ نم وو بعل وهام اوذختا : ُ امم انما

 اوناك امو رئاحبلاو بئاوساا جرحت لثه ؛ ىنعلاو ىبشنلا درجمب هللا نيد ىف نوركحي اوناكر افكلا

 ميد اوذختا مهنأب مهنع ىلاعت هللا ربعف ديلقتلا درجمب هيف نوفتكيو « ةتبلا نيدلا رمأ ىف نوطاتحي
 هنورمعيو هيف نواصيو هنومظعي ًاديع موق لكل هللا لعج سابع نبا لاق 0-9 :اوطوراكل

 ريغابعلو ًاومل هديع اوذختا باتكلا لهأو . نيكرشملا نم مهرثك أ سانلا نإ مث . ىلاعت هللا ركذب

 نيدلا ىف ققحما نأ « برقالا وهو : سماخلاو . ىلاعت هللا هعرش اك مهديع 7 مهناف نيملسملا

 هنورصني نيذلا امأف . باوصو قدصو قح> هنأ ىلع ليلدلا ماق هنأ لجال نيدلا رصني ىذلا وه

 دقو ءايندلل نيدلا اورصن مهف لاو.ألاعمجو مصخلا ةبلغو ةسايرلاو بصاخلا دخلة ا

 ًابعل مهنيد اوذختا نيذلا رذو) هلوق سم دارملاف . وحلو بعل اهنأب تايآلارئاس ىف ايندلا ىلع هللا كح

 مهتدجرو قالا رثك أ لاح ىف تلمأت اذإ و. ..ةايند ىلإ هنيدب لسؤوتي نم ىلإ ةراشالااوه, (اوذو

 : ملعأ هللاو . ةلاخلا هذه تحت نيلخادو ةفصلا هذ نيفوصوم

 هانركذ ىذلا سماخلا هجولا دك ب اذهو (ايندلا ةايحلا مهترغو) ىلاعت هلوق (ةيناثلا ةفصلا)

 ءاليتسا لجالف .ايندلا ةايحلا مهترغ مب:أ لجأل اوملو ابعل مهنيد اوذختا امنإ لوقي ىلاعت هناك

 ىلإ اب اولسوتيل رهاوظلا نييزت ىلع اورصتقاو نيدلا ةقيقح نع اوضرعأ ممولق ىلع ايندلا بح

 . ايندلا ماطح

 لابت الو منع ضرعأ هانعم (اوملو ابعل م-منيد اوذختا نيذلا رذو) هلوقف ء اذه تفرع اذإ

 (هب) هلوق ىف ريمضلا نأ ىف اوفلتخاو (هب ركذو) - كرظن ىف مل مقتالو مهئازهتساو مهيذكتب

 (اوهلو بعل مهنيد اوذختا نيذلا رذو) لاق ىلاعت هنأ لو نآرقلاب ركذو لبق ؟ دوعب اذام ىلإ



 ةيآلا «ءىث نم مهباسح نم نوُقتِي نيذلا ىلع امو » ىلاعن هلوق لو
 هر هه دل 5ك را ا

 ىَركذ نكلو ءىش نم مهباسح نم نوقتي نيذلا لكاس

 هب رك ذو ايندلا ة ذا 1 0 مهيد اوُذَحتا َنيذلاردَ نوت
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 عادل مس م 200

 مثلو اس اس سمر 0

 لك لد نإَو يشأ كَم هللا نود مَ سيل تبسك امم سفن سبت

 مى هه أ ب اساس هرثا

 ادعو ميم“ ن نمد م بارت محلا وبسكام اب ندا دَحْباللدَع

 0 ا ل 6 - َ

 524 هنورفكي واكو

 فيلكتلا نأ ديفي (ىركذلا دعب دعقت الف ناطيشلا كنيمني امإو) هلوق (ةعبارلا ةلأسملا)

 ىلع ةردقلامدعف . فيلكتلا طوقس بجوب ءىنثلاب ملعلا مدع ناكاذإ : ىثابجلا لاق ىسانلا نعطقاس

 نأ ىلع لديو « عقيال قاطيالام فيلكت نأ ىلع لدي اذهو . فيلكتلا طوقس بجوي نأبىلوأ ءىتلا

 بجوف . لعفلا لبق ةلصاح تناك امل لعفلا عمالإ لصحت مل ول اهنآل لعفاا لبق ةلصاح ةعاطتسالا

 هذه نأ ٍلعاو . ناميالاب سمآلا هيلع هجوتيال نأ بجوف نامي الا ىلع ارداق رفاكلا نوكيال نأ

 : ملعأ هللاو . باوجلا ركذب مالكلا لوطن الف باوجلا عم باتكلا اذه ىف اهركذ رثك تاملكلا

 «نوقتي مهلعل ئركذ نكسلو ءىش نم مهباسح نم نوققتي نيذلا ىلع امو ىلاعت هلوق

 مهنع انق هيف اوضاخو نآرقلاب نوكرشملا أزهتسا املك انك نبل نوبلسملا لاق : سابع نبا لاق

 ةصخرلا تاصحو ةيآلا هذه تلزنف ؛ تيبلاب فوطننأو مارا دجسملاف ساجن نأ ىلع انردق امل

 (نوقتي نيذلا ىلع امو) ةيآلا ىنعمو لاق . مهنومبفيو مهن ءركذيو مبعم أودعقي نأب نينمؤملل اهف

 هلوق : جاجزلالاق ( (ىركذ نكلو ءىشنم) مهما ]نم (مهاس>نم) شحاوفلاو رئابكلاو كرشلا

 عفر عضوم ىف هنوك امأ . بصن عضوم ىف نوكي نأو « عفر عضوم ىف نوكي نأ زوجي (ىركذ)
 مهنورمأت ىذلا نكلو نوكي نأ زئاجو موركذتنأ كك ميلعزكلو : لوألا : نيهجونف

 ركذلا ىنعمب نوكنت ىركذلاىناثلا هجولا ىلعو . ريكذتلاىنعمب ىركذلا لوألا هجولا ىلعف ؛ ىركذ هب
 مهعنم ىرك ذلاكلذ لعل ىنعملاو . نوقتي مبلعل ىركذمهوركذ ريدقتلاف ء بصناا عضومف هنوك امأو

 ..ليوضفلا كلذ ضو نم

 سفن لسبتنأ هب ركذو ايندلا ةاحلا مهترغو اوملو ًابعل مهنيد اوذختا نيذلا رذوز) ىلاعت هلوق



 عن هال اتقان ىإ نوم رض يذلا تل اولاذإ ل لانس

 أ يملا ار 0 ,1 ىف نوضوخب نيذلا عماسلا اهأ تيأر اذإ أ هريغل ٍباطخلا : َنقْو

 اومتشف «نآرقلاو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىف اوعقو نينمؤملا اوسلاج اذإ اوناك نيك رشملا

 ةرابع ةغللا فض مك ظفلو . هريغ تيدح ىف اوضوخي ىتح مهعم اودعقيال نأ مثلرمأف اًوزهتساو

 (نيضئاخلا عم ضوخن انك و )رافكلا نع ةياكح ىلاعتلاق ؛ بعللاو ثبعلا هجو ىبع ةضوافملا نع

 ئعنالا ت ال مهنأ كلذ دافأ نوضوخي مهتكرت : لاقف موق نع لجرلا لئس اذإو

 ىلاعت هللا تاذى ةرظطانملا و لال تالا نع سلاف 5 هن كنع ف ةيوشللا 0 اع

 : ةيآلا هذه ليلدب مار> هللا تابآ ىف ضوخلاو « هللا تابآ ىف ضوخ كلذ نآل : لاق . هتافصو

 ىلع ىلاعت هللا تايآ ىف عورشلا «ضوخلا» نم دارملا نأ نيرسفملا نع انلقن انا : هنع باوجلاو

 طقسف ىنعملا اذمل ةغللا لصأ ىف عضو «ضوخلا» ظفل نأ اضيأ انيبو . ءازهتسالاو نعطلا لبس
 ملعأ هللاو لالدتسالا اذه

 انيب مك دحاو ىرجم نايرحب لعفأو لعفو ديدشتلاب (كنيسني) رماع نبا أرق 4ةيناثلا ةلأسملا))

 ىلاعت هلوقل ةماعلا ةءارق رايتخالاو (اديور مهلهمأ نيرفاكلا لهف) ليزنتلا فو . عضاوم ىف كلذ

 . تركذاذإ مقو : ىرك ذإادعب دعقتالف تدعقو تيسنذإ : ةيآلا ىنعمو (ناطيشلاالإ هيناسنأ امو)

 موقلا عم ) هلوقو « ركذلا ىنعمب نوكي ىركذلا : ءارفلا لاقو . ثيللا هلاق ةركذتلل مسا ىركذلاو

 . نيكرشملا عم ىنعي (نيملاظلا

 مهنع مايقلاب لصحي نأ لمتحي ضارعالا اذهو (مهنع ض رعأف) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ضرعينأ دارملا نأ ىلع اليلد كلذراص (ىركذلادعب دعقتالف) كلذ دعب لاق الف . هريغب لمتحو

 : تالاؤس انههو مهدنع نم مايقلاب مهنع

 : باوجلاو ؟ مهنع مايقلا ىوس رخآ قيرطب ضارعالا اذه زوحب له (لوآلا لاؤسلاإ)

 ؛ كلذ توزوحيال اهرهاوظ ىلع اهئارجإ بوجو نومعزيو ظافلألا رهاوظب اوكسمتي نيذلا
 قيرط لكف : راكنالا راهظإ بولطملا نآل : اولا كلذ اوزوج ربتعملا وه ىنعملا نولوةي نيذلاو
 . هيلا ريصملا زوجي هناف دوصقملا اذه دافأ

 ؟كلذ عم مايقلا هيلع بحي له : مهنع مايقلا نم لوسرلا فاخ ول «ىناثلا لاؤسلال
 روظي ملوأ فوخلا رثأ رهظ ءاوس كلذ هيلع بجو هلعف لوسرلا لع بجوأام لك : باوجلا

 ريغامأ انملا اهغلب ىتلا فيلاكتلا نع دامتعالا طقس ؛ فوخلا ببسب بجاولا كرت هنم انزوج نإ اناف

 ىلإ ىضفيال كرتلا ىلع همادقإ تال ؛ ضرفلا هنع طقسي دق فو#لا ةدش دنع هناف لوسرلا

 وكدا نونا

 «0مسرخغن وو



 ةيآلا « ان هتان كورك لدلك اها اذإو» 0 د 9

 ا ل 7-31 هر هس م

 قاوضوخمب ىح 5 ضرعأف 7م َنوضوخك نين 17

 مولا عم ىركذنا ب ا ناطيشلا كيس ام مإو هزاع ثن 1
 2 اسس - 2

 « 0 َنيملاظلا

 باذعلا ىلإ عجار هنأ: لولا : لاوقأ هف عجري اذام ىلإ (هب بذكو) 1 ّق 8 ْ

 وهو نآرقلل «هب» ىفريمضلا : ىناثلا . مهم لزني نأو دبال ىأ (ق+لاوهو) ةقباسلا ةيآلا ىف روكذملا

 مهنآل قالا وهو تايآلا فيرصت ىلإ دوعي : ثلاثلا . هللا دنع نم الزنم اباتك هنوك ىف ىأ ىذا

 ىتح ظفاحب كيلع تسل ىأ (ليكوب مكيلع تسل لق) لاق مث ؛ تالالد ءايشالا هذه نوك اوبذك

 مكلامعأب ,كل ىزاجيا وه هللاو رذنم انأ امنا . لئالدلا لوبق نع كضارعاو كبيذكت ىلع ؟يزاجأ

 رق:سملاو (رقتسم أبن لكل) ىلاعت لاق مث «ديعب وهو لاتقلا ةيآ اهتخسن : نورسفملاو سابع نبا لاق

 1 لكلا 1ع دازاع نآإل نإ رفتسالا سفن نوكي نأ نوحورورارعتسالا عضوم نوكي نأ زوج

 نأ : ىنعملاو ؛ جارخالاو لاخدالا ىنعمب ؛ جرخلاو لخدملا وحن لوعفملا مسا ةنز ىلع هنم ردصملا

 رقتسملا تلعج ناو ريخأت الو فلخ ريغ نم هيف لصحب اناكم وأ اتقو ىلاعت هللا هربذ ربخ لكل

 رحال كارا ري نإ دار وزر || رقتسا لاعتا هتلا نم تعا رو دع ور لكل[ نعمل ناك: ناز ةتسالا ننعم

 ايلا نارك نأ 3321: ةررافكللا كوعت ىتدل اذهل! ةلوونيو هؤروهلق دنع هنع لل اقتا هللا ريغ 5

 لتقلاو برحلاب رافكلا ىلع نيملسملا ءاليتسا هنم دارملا نوكي نأ زو<و « ةرخآلا باذع هن.

 :«انانلا#فب لوقلااو

 ثيدح ىف اوضوخي ىتح مهنع ضءأف انتايآ ىف نوضوخي نيدلا تيأر اذإو ل ىلاعت هلوق

 نيملاظلا موقلا عم ىرك ذلا دعب دعقت الف ناطيشلا كنيسي اهإو هريغ

 (ليكوب مكيلع تسل لق قحلا وهو كموق هب سذكو) ىلوألا ةيآلا ىف لاق ىلاعت هنأ لعا

 مهيلع اظيفح نوكي نأو مهمزالي نألوسرلا ىلع بحيال هناف نيدلا اذه. نوبذكب نيذلا نأ هب نيبف

 نعطلاو نيدلاب ءازهتسالا مهيذكت و مرفكىلإ اوم نإ نيبذكملا كئلوأ نأ ةيآلا هذه ىف نيب مث

 : لئاسم ةيآلا ىفو « مهتسلاجم كرتو مهتراقم نع زارتحالا بحي هناف لوسرلا ىف

 «هريغ دارهاو ٍلسو هيلع هللا لص ىنلل باطخ هنإ لبق (تيأر اذإو) هلوق «ىلوألا ةلأسملا)



 بع ةيدالإ همنا فو د هب بذك ود ىلاعت هلوق

 وعسل ندر ذل ل 6 ب 2 0 2 2

 أن م >١1١« ل اكو : ككاعجما لق 5 04 , كموق + هب .بذكو

4 

 وو
 98-5 راو ه- 6 اس مس ملا 6

 كالو نوللعت فوسو رفتسم

 عداف كلثم ند ع انأ امتا : ليربج هل لاقف «كلذب اولموع نإ ىتمأ ءاقب امد لاقو مالسلاو ةالصلا

 نأ نيتلصخ نم مهنما دق هللا نأ : ليربج لاقف . كلذ مهب لعفي ال نأ هبر لأسف . كتمآل كبر

 فسخ 5ك مباجرأ تحن نماالو ؛ طولو حون موف ىلع هثمب اك مهق وف نم اباذع مهيلع ثعبب ال

 نعو . فيسلاب ضعب سأب مهضعب قيذيو ةفاتخلا ءاوهالاب اعيش مهبلي نأ ند مثري مو نوراقب

 ىرخأ ةياور ىفو «ةقرف ةيجانلا ةقرف نيعبسو نيتنث لع قرتفتس ىتمأ نإ» ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 . ةقدانزلا الإ ةنجلا ىف مهلك
 ةفلتخلا ءاوهالا ىلع مهلمحب ىلاعت هنأ وه (اعيش كسبلي وأ) هلوق رهاظ (ةيناثلا ةلأسملا)

 هنأ نعش | دهفأ لطان رهف ةاوسا 0900 كس | ولا كلنل امال نأ هالو ا هفاسملا يسال

 اهرثك أ نأ كشال (ضعب سأب 1 قيذيو) هلوقولطابلا داقتعالا ىلع فاكملا لمح دق ىلاعت
 نآىع لدت ةءآلا نأ هنعرصخلا باجأ ؛ رشااو ريخلل اقتلاخىلاءت هنوك ىلع لدي اذهف ؛ ةيصعمو مظ

 ؟ ال مأ كلذ لعفي له ىلاعت هنأ ىف عازنلا امنا . حيبقلا ىلع رداق هللا اندنعو هيلع رداق ىلاعت هللا

 رصحلاديفي اذهو كلذ ىلع (رداقلا وه) لاق هناف 0 ل للا ل

 ىضتقمي' تيثو لصاح سانلا نيب فالتخالا:اانسهو كذا لغأ رداق ٌنيغ هللا ريغ ناوكي نأ لوف

 كلذو,هللا. نع ارداض: نكي, نأ بتجيؤقا .هتباقاغا وعر اودانك اكل ذا ناك "لدن ]كد 10

 . بولطملا ديفي
 رظنلا نم عنملا ىلع لئالدلا لدأ نم ةيآلا هذه : ةيوشحلاو ةدلقملا تلاق (ةثلاثلا ةلأسملا))

 قرفتو نايدالا ىف ةعزانملاو فالتخالا عوقو ديفي باوبالا كلتتف نآل كلذو ؛ لالدتسالاو

 بجوف مومذم مومذملا ىلا ىضفملاو ةيآلا هذه مكحي مومذم كلذو : ,دالاو كهاذملا كاد ا

 . ملعأ هللأو ليص ةاوجو ا 1 :ءدلا ىف لالدتسالاو رظنلا باب مف ناك نأ

 لدي اذه : ىضاقلا لاق (ةوهقفي مهلعل تايآلا فرصن فيكرظنا) ةبآلا رخآ ىف ىلاعت لاق م“

 هقفيو لئالدلا كلت لكلا مهفي نأ « تانيبلا هذهريرقتو تالا هذه فيرصتب دارأ ىلاعت هنأ ىلع
 هقف نمل الإ تايآآلا هذه فرص ام ىلاعت هنأ لع لدي ةيآلا رهاظ لب : انباوجو . تانيبلا كلت" لكلا

 . ملعأ هللاو ممل تابآلا هذه فرص ام ىلاعت وهف درمتو ضرعأ نم امأف « مهفو

 4 نودع ف وو رس لكلا للكل يلع تسللققحخلاوهو كموق هب بذكوإ ىلاعتهلوق



 تال اناادع - ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لقد ىلاعت هلوق 37

 5 65266 ماب ه2 اج 2 هزم

 تحت رق مكقوف نم ادع مكيلع ثعبد نأ 1 رداقلا 0 ٍ

 ل 501 ضب سب م 2 َقيذيَو 1 : خَأ 1 ْكلَجَر
- 

 ه- ا هد 0 0

 «امرر نوهففي نسب اا يالا

 رثك أ ةداعف ةلمجاب و (نيصاخم هللا اوعد مهب طيحأ مهنأ اطر ل « الإ نوعدلا نم م

 ةيهافرلاو رممآلا ىلإ اواقتتا اذإو « اوصلخأ لئاحلا مالا اودهاش اذإ . كلذ قلخلا

 يسب ركون

 مكلجرأ 50 مكقوف نم ًاباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لقإل ىلاعت هلوق

 «نوهقفي مهلعل تايآلا فرصن فيك رظنا ضعب سأب , .كتضعل قلي و» ايش مكسيلي و 1

 لئاسم ةيآلا ىف
 فيوختلا نم عونب جوزمبوهو ديحوتلا لئالد نم رخآ عون اذه نأ معا 00 ةلأسملا)

 باذعلا لاسرإ امأو « ةفلتخلا قرطلا هذه نم مهلا باذعلا لاصيإ ىلع ارداق ىلاعت هنوك نيبف
 هتقيقح ىلع ظفللا لمح : لواألا : نالوق هيفف مبلجرأ تحت نم ةراتاو ؛ مهقوف نم ةراث مه

 حون ةصق ىف اك ٠ قوف نم مهيلع لزانلا رطملا لثم قوف نم مهلع لزانلا باذعلا : لوقنف

 اكو ؛ طول موق بصح اك. قوف نم مهلع ةلزانلا ةحبصلا لكك مهيلع ةلزانلا ةقعاصلاو

 . نوراق فسخ لثمو ؛ ةفجرلا لثف . مهلج رأت حت نمرهظ ىذلا باذعلا امأو « ليفلا باكصأ ىمر

 املوزن نكمي ىتلا باذعلا عاونأ عيمج لواذتت ةيآلا هذهف ةلمجابو تابنلاو رطملا سبح وه : ليقو

 50 اهروهظو ؛« قوف نم

 نم اياذع ةمركعنع ةيأور ىف : سابع نءالاق . هزاجم ىلع ظفللا اذه لمح 0 (ىلأث اغلا ل وقلا ١

 ملعاف (اعيش مكسيليو أ) هلوق امأ . ةلفسلاو ديبعلا نم مكلجرأ كي نمو 2 150لا كون 0

 0 ىلاعت لاق . عايشأو عيش عمباو ةعيش مهف رمأ ىلع اوعمتجا موق لكو ؛ ةعيشلا عمج عيشلا نأ
 لاق . اضعب مهضعب عبتي نيذلا ةعيشلا ىنعمو ؛ عبتلا وهو عيشلا نم هلصأو (لبق نم مهعايش 100

 نونوكتالو اقرف مكلعجيف« قافتا طاخال بارطضا طاخ كرما طلخي (اعيش مكسيلي) هلوق جاجزلا

 (ضعب نر مكضعب قيذيو) هلوق ىنعم وهو اضعب مكضعب لتاق نيفاتخم منك اذاف ءةدحاو ةقرف

 هيلع لوسرلا لع كلذ قش ةيآلا هذهب مالسلا هيلع ليزيج لزن امل : امهنع هللا يضر سابع نبا نع



 "1 ةيآلا «رحبلاو ربلا تاملظ نم مكيجني نم لقد ىلاعت هلوف

 . ىلع (اناجنأ كر راك رمحو مصاع أرق هذه.نم (انيجنأ نَثل) ًاضيأو.6ثهآلا نف ةفتللاو

 ٠ ةبياغملا ىلع اورق نيذلا رهو : نولوألا امأف ؛ باطالا ىلع (انتيجنأ نثل) نوقابلاو : ةيياغملا لع

 اذنه لبقام نأ ةياغملا ب ارقام ةجحوةلامالا كدا « ييخفتلاب م داع أرق . اوفلتخا دقف

 هللا لق) هلو هدحي ام امأو (هنوَعَدت ا هلوقف لبق اما امأف' ١ ةيانملا ظفلت روك دن هرب امو : ةظفلا

 « انتيحجنأ نثل نولوقي : ريدقتلاو ٠ رامضالا بجوت باطخلا ظفلب ةءارقلاف ًاضيأو (اهنم مكيجني

 نم انتيحتأ نال) ىرخأ ةيآ ىف ىلانعت هلوق ةبطاخملا ىلع أرق نم ةججو.. لصاللا فالخ راخالا

 (قوك الانس نتوكتتل هذه

 موي ديدشلامويلل : لاقي . املاوهأو امهفواخ نعزاجم (رحبلاو ربلا تاءلظ) 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 رمآلا دتشي هنأ هيفمالكلا ةقيقحو : ليللاك ت داع ىت> هتيلظ تدتشاىأ بك اوك وذ مويو. لظم

 : لاقف هتقيقح ىلع هلمح نم مهنمو ؛ صاالخلا قي رط هيلع هظيو )2 جورخلا هيفيك هيلع هبتشيو « هللع

 ةبعصلا حايرلا فاضيو ؛ باحسلا ةبلظو رحبلا ةيلظو : ليللا ةيلظ عمتجت نأ ىهف رحباا تابلظ امأ

 ةملظ ىبف ربلا تاملظ امأو ؛ فوخلا مظعو صالخلا ةيفيك اوفرعي ملف ءاهلإ ةلئامملا جاومألاو

 ىلإ ءادتهالا دع نمد دشلا قولا و :ءادعاللا ءوغ نم دادشلا فردا كءاسلا ةلطرإ اللا

 ناسنالا عجريالديدشلا ف وخلا ةبجوملا بابسالا هذه عامتجا دنع نأ دوصقملاو ؛ باودلا قي رط

 هصالخإ رظعي ةلاحلا هذه ىف ناسنالا نآل ؛ ًانطاب و ارهاظ ل صحي عوجرلا اذهو : ىلاعت هللا ىلإالإ

 0 دارملا وهو « ىلاعت هللا ىوسام لك نع هؤاجر عطقنيو « ىلاعت هللا ةريضح ىف

 أجلمال هنأب ةلاخلا هذه ىف ةيلصألا ةقلخلاو ةميلسلا ةرطفلا تدهش اذإ هنأ ىلاعت نيبف (ةيفخو

 لاو>آلا لك دنع صالخالا اذه قبي نأ بجو . هللا لضف ىلع الإ ليوعت الو « هللا ىلإ الإ
 ىلإ ةمالسلا كلتليح . ةاجنلاو ةمالسلاب زوفاادعب ناسنالا ناف ء. كلذك سيل هنكل ؛ تاقوألاو

 نعطلا ةيآلا هذه نم دوصقملا : لوقي نم نيرسفملا نمو ء«كرشااىلع مدقيو « ةيناوسجلا بابسألا

 نم برقي ةيدوبعلا قيرط ىف هللا ىوس ام ءىشب قلعتلا : لوقأ انأو «ناثوألاو مانصالا ةيهإ ىف

 دنع نأ ىلع لدي ةيآلا ظفلو , قخلا كرشلاب هنومسي قيقحتلا لهأ ناف « نثولاب اقلعت نوكي نأ

 صاالخالا : اهئلاثو . عرضتلا : اهيناثو . ءاعدلا : اهنحأ ةنومأب نافالا ىأت دئادعلا هده

 هلوق نم دارملا وهو ؛ ركشلاب لاغتشالا مازتلا : ابعيارو (ةيفخو) هلوق نم دارملا وهو « بلقلاب

 نمو « فواخلا كلت نم مهيجني هنأ ىلاعت نيب مث (نيرك اشاا نم ننوكسنا هذه نم انتيجنأ نكل)

 هلوق ةبآلا هذهريظنو ؛ كرشلا ىلع مدقي ناسنالا كلذ نإ مث . بركسلاو فوخلا تابجوم رئاس



 ةيآلا «رحبلاو ربلا تابلظ نم م مكيجني نم لقدىلاعت 0 8 ٠

 مهّع ه عاق ممر ل 0 هج دج ل ةاسو مسام را ادن لا ننام ا 60و
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 و( عا ماس ا سم سار رثرعا

 نمو ابنم م مكيجي هللا ل «أكو نيرك الا نم 506 لانه 0 م برك لك

 2 هن 0

 |0007 د ا كح ا ا ككل لوصمل ةدارداا يرجي ايراج ةص وصلا ةج راخلا كلت نم لاعفالا

 نم ةرذ لكل نأ انيباملو . جرخلاو لخدلا نمقيام ةفرعم هنم دوصقملاف : باسحلا امأو ءسفنلا

 تك 11 تا نإ . سفنلا هرج ف تاتيحلا هذه نم ةّيه لوصح فب [أرشلاو را لاح

 ناك مرجالف . ةفلن تناكلامعاألا كلت نأ كشالو . ةسيسخلا ةمومذملا تائيحلا نم وأ ةرهاطلا

 قلخلا نم صوصخم ردق سفنلا ىف قب تاضراعملا كلت لوصح دعبو ؛ ضعبلاب ضراعتي اهضعب

 كلذ رادقمو « ديما قاخلا كلذ رادقم ربظ دجلا تام اذاف « ميمذلا قاخلا نم راردق

 عدطقني هيف ىذلا نآلا وهو « مسقني ال ىذلا نالا ىف لصحي امبإ روبظلا كلذو « ميمذلا قالا

 لكلا ودل قش كد لا وقأ هذبف . تادحلا ةعرسب ةلاحلا هذه نع ربعف «نديلا نم ملا قاع

 . رومألا قئاقحب ملاعلا هللاو « ةيفسافلا ةمكمحلا ىلع ةيوبتلا

 نم اناجنأ نمل ةيفخو اعرضت هنوعدت رحبلاو ربلا تاسلظ نم مكيجني نم لقرإل ىلاعت هلوق

 ( نوكر شت مت مث برك لك نمو اهنم مكيجنن هللا لق نيرك اشلا نم ننوكنل هذه

 لضفلاو ةمحرلا لاكو ٠ ةيهلالا ةردقلا لاك ىلع ةلادلا لئالدلا نم رخآ عون اذه نأ معا

 0 لئاسم ةيفو ٠ ناسحالاو

 © ناييلكلا ىف ديدشتلاب (ميجتي نم لق) مايكل ةزمحو مداعأر 8 (ىوأآلا ةلأ ملا

 تاقن تّئش ناذ احن نم ناتل نم ناتغل فيفختلاو ديدشتلاو : ىدحاولا لاق . فيفختلاب نوفابلاو

 نآرقلاىفو «هتمرغو هتمرغأو « هتحرفو هتحرفأ : لثم : نيعلا فيعضتب تلقن تْئش نإو « ةزمهلاب

 روظ اعم نيتغللاب ليزنتلا ءاج املو (اونمأ نيذلا اتيجبو) ىرخ أ ةيآ ىفو (هعم نيذلاو ه انيجنأف)

 ًاضيأو «ةرم ريغ ناك هللا نم كلذ نال < ديدشتلا رايتخالا نأ ريغ « نسحلا ىف نيتءارقلا ءاوتسا

 فالتخالا اذه ىلعو : ناتغل امهو « مضلاب نوقابلاو ءاخار سكب ةيفخ ركب ىأ ةياود ف مصاع أرق
 , ءافخإلا نم ةيفخلا ًاضيأو « ناتغل امهنأ ةيفخو ةيفخ ىف شفخإلا نعو ؛ فارعألا ةروس يف



 1 ةيآلا ءنييساحلا عرسأوهو مكحلا هلالأ ٠ ىلاعت هل وق

 ىوقأ هيف هنم لمعلا كلذ ىلع ةماتلا ةكلملا خوسر ناكر ثك أ لامعألا
 نوكي نأ بجو « ةختارلا ةكلملا لوصح بجو لمعلا رركت ناك امل هنا 4 ةيناثلا ةمدقملا)

 ءارجأ قه درج لكل نوكي نأ انجن ناك ليكمل انك نا اعل كر ا

 ةلثمأ بابلا اذمل اوي ءالقفلاو'ةكللا كلت لرش ىلا ف ا كرا

 ىف ضوغت اهناذ نم فلأ ةئام اف قلأ ول ثيحب ةميظع ةنيفس انضرف ول انا (لوآلا لاثلا)

 ليقثلا مججلا ءاقلانم ردقلا اذبف « ةطنحلا نم ةدحاو ةبحالا اهيف قلي ملولف : دحاوربش ردقب ءاملا

 ابكرديال ثيحملإ ةلقلاف تغلب و تلق ناو « ليلق رادقمب ءاملا ىف امصوغ بجوب ةنيفسلا كلتىف

 لايخلا اهطبضي الو سحلا

 بحي ءاملا حطسف تارك ةيعيبطلا املاكشا طئاسبلا نأ ءاكحلا دنع تبث هنأ (ىلاثلا لاثملا)

 سوقلا بدحت نافذ ةتواقتتادح اولا نكرملابةظيحلا "ئاودلا نم يالا ىتفلاو 5 001
 ىرعصلا ةئاذلا "نم لَو دلل ةبمانقملا وسوملا تح نف لفأ تاركا يعل هياكل نس

 كلذ حطس ةبدح تناك لبجلا تحت عضوو ؛ ءاملا نم ءىلم اذإ زوكلاف كلذك" مالا ناك اذإو

 لاا ناك رثك أو مظعأ ةبدحلا تناكىتمو ؛ لبجلا قوف زوكلاعضويام دنع هتبدحنم مظعأ ءاللا

 هلآاخ ا نيزك 1 لظل كف نارك لاح الار وكلا لاح نأ تجوب اذهف 515 | ناودكلاب هاك

 لايخلاو سحلا هكارداب قيال ثيحن توافتلا نم ردقلا اذه نأالإ ؛ لبجلا قوف هنوك لاح ءاسلل

 ةلقلا ةياغ ىف هنوكل

 نانوكيام ميلجر ناف ؛ رخالا نم برقلاب امهد>أ ف قي نيذللا نيناسنالا نا (ثلاثلالاثملاوإ)

 نأالإ  ركرملاقيضىلإطيحلا ءاضف نملزنت ةليقثلا مارجالان أل , امهيسأر نم ملاعلازكر مىلإ برقأ
 لايخلاو سحلا هك ارداب نيبال توافتلا نم ردقلا كلذ

 لعفال ::لوقتف تاكلملال وصخ تعؤت الاعفاآلا ةوثك نأ تفرع هلتماإلا اذه كد 661

 ىف امإو: ةداغتتلاف امإ + نفتلا زنا لوطتخ هيفيؤدلا زنك هاو الس ل5 نا نا

 هرب اريخ ةرذ لاقثم لمعي نفإ) ىلاعت هلوق ةجص عطاقلا ناهربلا اذه فّفكتت انه ةنغاواءأةواقشلا

 ةرداصلالاعفاألاو تاكل لا لوصح بجوت لاعفآلا نأ تبث املو (هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو

 مرجالف ؛ لجرلانم ةرداصلا لاعفألا كلذك و , ةصوصخلا هكلملا لوص- ىف ةرثؤملاىهف ديلا نم

 امنإ , ةيناسفنلا راثآلا كلت نأ ىنعمب « ناسنالا ىلع ةمايقلا موي ةدهاش لجرألاو ىديألا نوكست

 كات رودص ناكف ؛ حراوجلا هذه نع ةدراصلا لاعفألا هذه ةطساوب سوفنلا رهاوج يف تلص>



 ةيآلا «نيبساحلا عرسأ وهو .كحلا هل الأر ىلاعت هلوق ١

 كلذو هسفن ىلإ مهفاضأ امو (قحلا مهالوم) لاقف دبعلا ىلإ هسفن فاضأ اضيأو (ىضغ ىتتحر

 ةلطابلا ىلاوملا تافرصت تحت ايندلا ىف !وناكمهنأ ىنعملاو ؛ قحلا مهالوم : لاق اضيأو ٠ ةمحرلا ةيابن
 نمصلخت ناسنالا تام الف (هاوه هملإ ذختانم تيأرفأ) لاق اك بضغلاو ةوهشاارو. سفنلا ىهو

 . قلبا ل رملات اف ضن لإ مار, هئلطالا كارلا تان دن

 |2013 قللا: ليقف « ىلاعت هللا ءاعسأ نم وه له اوفلتخاو (قحلا ىناثلا مسالاو)

 ثايغو ءاجرو لدع نالف انلوةك ازاجم الإ نيلعافلا لع ىرجتال رداصملا ءامسأو ؛ لطابلا ضيم“

 هنوكلهناحبس هتلاوه ةيدوجوملاب ءايشألا قحأو دوجوملا وه قحلا : لاقي نأنكميو ؛ لضفو مركو
 حدملا ىلع بصنلاب قحلا ”ىرق هنأ ٍملعاو ؛ وه وه اقح هنوكب ءايشألا قحأ ناكف هاذ اخو

 ”ف م تا

 : لئاسم هيفف (نيبساحلا عرسأ وهو محلا هل الأ إل هلوق امأ

 مكحلا نإ) هلوقب كلذ دك أتيو . هللالإ كحالهنأ هانعم (.كحلا هلالأ) هلوق (ىلو ألا ةلأسملا)

 مكحب هلكرشلاو ريخلا نأ بجوي كلذو ؛ هللا الإ ءىث ىلع دحال ركحال هنأ بجوي كلذو ؛ هللا الإ

 كلذ لصح امل الاو « ةواقشلاب قشلاو ةداعسلاب ديعسلل كح هللا نأ الولف « هئاضقو هللا

 بجوتالةيصعملاو باوثلا بجوتال ةعاطلانأ ىلع لدت ةيآال هذه انباحصأ لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 هناا كلذام قانا كلذو «باّوثلا دخأو هو مكح هللا ىلع عيطملل تبثل كلذ تبث ول ذإ . باقعلا
 . هللالإ كحال هنأ هيلع

 اهيدق همالكن اكول لاق . ىلاعتهللا مالك ثودح ىلع ةيالاهذهب ىنابجلا جيتحا 4 ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 ال ل ا نآل لاع كلذو ءاطقلخ لسقو:: نآلا»« ةيلاخلا) ااًملكتت كوكب نأ كوت

 هدوجو دعبو ؛ دجويس هنأب املاع قلخلا لبق ناكىلاعت هناف « لعلاب هوضراع انباحصأو مدقت لمع

 ملعأ هللاو . مالكلا ىف هلثم زوحيال ملف : ملعلا ريغت هنم مزلي ملف . دجو كلذ لبق لع

 قلخلا بساحب ىلاعت هنا : لاق نم مهنف « باسحلا اذه ةيفيك ىف اوفلتخا (ةعبارلا ةلأسملا)

 نم دحاو لكن اىّتح ةكئالملا مأي لب لاق نم مهنمو ؛ مالك نع مالك هلغشيال ؛ ةدحاو ةعفد هسفنب
 لطاب كلذو « مهعم ملكتل هسفنبرافكلا تساحول ىلاعت هنالل  دابعلا(نم ادحاو بساحب ةكئالملا

 وهو ؛ باسحلا اذه ريسفت ىف مالك مهلف ءاكحلا انا مهملكيالو  رافكلا ةفص ىف ىلاعت هلوقل

 . نيتمدقم مدقتب صلختي امإ هنا

 ةتباثلا ةيوقلا ةغئارلا تاكلملاشودح بجوت اهرركستو لاعفالا ةرثك نا (ىلوألا ةمدقملاف))

 نم لمع ىلع هتبظاوم تناكنم لك نأ ىرت الأ . هانركذا» ة نع فشكي ماتا ءارقتسالاو



 ١ ةيآلا «قحلا هالوم هللا ىلإ اودر مند ىلاعت هلو

 . عما ثينأت ىلع ىناثلاو . ركذي دق عملا نآلو

 نأ ىلع لدي اذهو « هب ىلاعت هللا مثرمأ امف نورصقيال ىأ (نوطرفيال مهو ىلاعت هلوق امأ

 ناوصعل الز نانلا ةكتالم ةفتش ف داو ١ ةباو رم شل حاوراآلاض بقب نيلكوملا ةكئالملا

 ةمصع تيثأ نم لكو ٠ فيلاكتلا كلت ىف نورصقي ال باذعلا ةكئالم نأ ىلع لدي (مهرمأام هللا

 ةمصع توب ىلع ةيآلا هذه تلدف ؛ قالطالا ىلع مهتمصع تيثأ لاوحألا هذه ىف ةكتالملا

 : ثحابم هيفق (قحلا مهالوم هللا ىلإ اودر مث) ىلاعت هلوق .امأ . قالطالا ىلع ةكئالملا

 . كتالملا كتل رااسب أ توع مهاب توما نع هكئالملا م نودودوملا ليق : لوألا

 لمد لدأ نم ةيآلا هذه نأ معا و . هللا ىلإ نودري مه ومدعل مهن أىنعب ؛ رشبلا نودودرملالب

 توملا لوص> ىلع لدي ةيآلا هذه حيرص نال . ةينبلا هذه درج نع ةرابع سيل ناسنالا نأ ىلع

 كلذ نآل هللا ىلإ دري نأ نكميال اتيم هنوك عم تيملاو ؛ هللا ىلإ درب توملا دعب هنأ ىلع لديو دبعلل

 درلا كلذ نروكب نأ بحي لب..اةبنللا و. ناكملا. نعاايلاعتم ّللاعَت ,ةنوكلا .. ةبجلا و ناكملاب ىنل دا

 هنا ببثق « هيف ىنعملا اذه حصي مل ايح نكي ملامو ؛ هللا ءاضقل اعيطم هللا كحل اداقنم هنوكب ارسفم

 حورلاو سفنلل ابيصن ةايحلا نوكت نأ قف : ندبلا بيصنف ؛ توملا اما تايحو توم انبه لصح

 سيل ناسنالا نا تبث ؛ حورلاو سفنلا وهو درملا نا تبثو (هللا ىلإ اودر مث) ىلاعت لاق املو

 .بولطملا وهو. حورلاو سفنلا الإ

 اذه نم درلا نآل «ندبلا لبق ةدوجوم حورلا نوكب رعشم (هللا ىلإ اودر مث) هلوق نأ ملعاو

 ىلاعت هلوق هريظنو ؛ ندبلاب قلعتلا لبق ةدوجوم تناكابنأ ول نوكي امنإ : لالجلا ةرضح ىلإ ملا علا

 هللا قاخ» لاق هنأ ملسو هيلع هللا لص ىنلانع لقنو (اعيمج مكعجرم هيلا) هلوقو (كبر ىلإ ىعجرا)

 ةدوجوم ريغ ةيرشبلا سوفنلا نا تاينإ ةفسالفا ةجحو «ماع ىنلأب داسجالا لبق حاورآلا

 . ةلقعلا بتكلا ىف اهفعض انيب ةفيعض ةجح . ندبلا دوجو لبق

 ىلاعت هلل ةبجلاو ناكملا تايثاب رعشي هنلاىلإ هلوةف ةياغلا ءاهتادضفت «ىلإ» » ةملك  ىناثلا ثحبلا)

 . "8 الو كلامال ثيح ىلإ اودر مهنا ىلع هلمح بجوف لطاب كلذو

 نأ تفرع دقو : ىلوملا امهدحأ : نيمساب ةيآلا ةذه ىف هسفن ىم" ىلاعت هنا « ثلاثلا ثحبلا إل

 نطابلارهاظلا ديعبلابيرقلا هناحبس وهو ؛ برقلا ىأ : ىلولا نم ناقتشم ىلولا ظملو : ىلوملا ظفل

 (مهعبار وه الإ ةثالث ىوجت نم نوكي ام) هلوقو (ديرولا لبح نم هيلا برقأ نحو) ىلاعت هلوقل

 تقبس) هلوق نم دارملاوهو ؛ باذعلا نم مهقتعأ هنأب رعشملاككلذو . ىلوملاب ىحي قتعملا اضيأو

 «)م_-رخف مد



 ةيآلا «انلسر هتقوت توملا أ ءاكاذإ ىو د هلوق 5

 ببسي 1 للعلا دكه ىلا ليم همرافملا قيؤمتلا كلك فالكاو دعما قي ا تناكامل

 ىلع سفنلا هذهل ةنواعم ريصتو ندبلا اذبم امهجوب قلعتت ًاضيأ ىهو ةقفاوملاو ةلكاشملا نم امنيبام

 نأ ةفسالفلل سيل هب ةقحلا ةعب رشلا تءاج ئذلا نأ ةثالثلا هوجولا هذبم تيثف اهتعيبط تاضتقم

 مهنم لاهجلا رارصإ ناك كلذك مالا ناك اذإو هنم برقي ام اورقأ دق مبلكن آل اهنع 5

 : ملعأ هللاو الطاب بيذكتلا ىلع

 : ناثحب انهبف «انلسر هتفوت توملا كدحأ ءاج اذا ىتح ل ىلاعت هلوق امأ

 توملا قلخ ىذلا) لاقو (اهتوم نيح سفناألا ىفوتي هللا) لاق ىلاعت هنأ (لواآلا ثحبلا

 كاف وتب لق) لاق م“ . ىلاعت هللا نم الإ سيل حاورألا ىفوت نأ ىلع نالدب ناصنلا ناذهف (ةايحلاو

 هتفوت) ةيآلا هذه ىف لاق مث . توملا كلم نم الإ لصحت ال ةافولا نأ ىضتقي اذهو (توملا كلم

 : هسفاشلا< ةتولثلا لكلا ذيع انك

 كلم ىلإ ضوفم رهاظلا ملاع فوهو ؛ ىلاعت هللا ةردقب لصح ةقيقحلا ىف ىفوتلا نأ : باوجلاو

 ىلإ فوتلا ةفاضإ تنس ء راصنأو مدخو ناوعأ هلو  بابلا اذه ىف قاطملا سيئرلا وهو ؛ توملا

 . ملعأ هللاو ةثالثلا تارامتعالا بسحت ةثالثلا هذه

 كئلوأ نايعأمو « ةافولا لصحت مهم نيذلا لسرلا ءال وه : لاق نمسانلا نم «ىناثلا ثحبلا)

 نأ نورثك الاو٠ ؛ مموفوتي توملا ءىجم دنعو ؛ هللا رمأ نم موظفح ةايحلا ةدم ىف مهف ةظفحلا

 الإ « قرفلا لعلدت ةيآلا ظفل ىف ةلالد الو ؛ةافولا رمأ نولوتي نيذلا ريغ ظفحلا نولوتي نيذلا

 نيذلا ةكمالملا نأ ةيلقعلا سيياقملاب تبثدقف اضيأو : ىتاثلالوقلا وه نورثك آلا هيلا لام ىذلا نأ

 مث ةكئالملا نم ةفئاطف مغلاو نزحلا لوصأ مث نيذلل نورياغم.ةحارااو ريسخلاو ةمحرلا نداعم مث

 مهنوكل نيب وركلاب نومسي مهضعبو ؛ ناحبرااو ةحارلاو حورلا مهتدافال نييناحورلاب نومسملا

 . نازحألاو مغلاو بركلا ىدابم

 سيئر وه دحاو كلم هنأ (توملا كلم 3 اذوتي لق) ىلاعت هلوق نمرهاظلا 4 ثلاثلا ثحبلا إل

 نع هعايشأو «هعابتأ : ةيالاهذه ىف نيروكذملا ةظفحلاب دارماو « حاورألا ضبقب نيلكوملا ةكئالملا

 فوطيو الإ تبي لهأن م امو « هلوانتي نم لؤانتي توملا كلمل تسطلا لم ضراأألا لعج : دهاجم

 ايندلا ءانف دنع هتوم ةيفيك نمو توملا كلم تافص نمرابخألا ىف ءاجو « نيترم موي لك ىف مهلع

 تع لاك اماه

 , لعفلا ميدقتل لوألاف ؛ءاتلاب نوقايلاو ةلامم فلألاب هافوت : ةزمح أرق (عباراا ثحبلاورإل



 نا ةيالا فظن ملقا ا ل هدا و ا

 لاوقألا ىلع ةلظفحلا ءالؤه عالطا نأ ىلع لدي تانآلا هذه رهاظ نأ «ىناثلا ثحبلاو إل

 مهعالطا لع لديام تابآآلا هذه ىف سيلف لهجلاو ملعلا ىهو بولقلا تافص ىلع امأ , لاعفآلاو

 هلوةلف لامعألا ف امأو (ديتع بيقر هيدلالإ هلوق نم ظفليام) ىلاعت هلوةلف «لاوقأألا ىف امأ . اهلع

 صالخالاو رفكلاو ناميالا امأف (نولعفتام نويلعي نيبتاكامارك نيظفاحل كيلع نإو) ىلاعت
 . اهلع ةكئالملا عالطا ىلع ليلدلا لدي لف كارشالا

 نأ : لوآألا : اهوجو مدآ ىنب ىلع نيلكوم ةكئالملا لعج ةدئاف ىف اوركذ م ثلاثلا ثحبلا)

 سور ىلع ضرعت فئادتكف اهنويتكيو هلامعأ هيلع نوصحيدب نواكوم ةكئالملا نأ لع اذإ فلكملا

 ةدئافلان وكينأ ةباتكلا ىف لمتحي : ىتاثلا . حتابقلانع هلرجزأ كلذ ناك ةمايقلا فقاوم ىف داهشألا

 نكممف فئاحصلا نزو امأ ءنك_مريغ لامعألا نزو نآل ةمايقلا موي فئاحصلا كلت نزوتنأ 0

 انلقع ءاوس عرشلا هب دروام لك نامالا انيلع بجنو . اديزبام مع را امي :«سلاثل

 اذه ىف مهاوقأ تفاتخا دقف ةيكملالهأ امأو ةعيرشاا لهأ هلاقاملصاح اذبف « لقعن وأ 0

 : هوجو ىلع بابلا

 هنأ ربقلا كلذ ةلمج نمو (هدابع قوف رهاقلا وهو) مسمنم نورخأتملا لاق «لوآلا هجولاإل

 جزتمملا كلذدعتسا جازتما اهنيب لصح الف « ةرفانتملا رصانعلا نيب جزمو ةداضتملا عئابطلا طلخ

 نم دارالا اولاقف ةيقطالاو ةيكرملاو ةيسحلا ىوقلاو ةريدملا سفناا لوبقل جازتمالا كلذ ببسب

 ةروهقملا عئابطلا كلت ظفحت ىتلا ىه اهناف . ىوقلاو سوفنلا كلت (ةظفح مكيلع لسربو) هلوق

 . اماجازتما ىلع

 ةيناسنالا حاورالاو ةيرشبلا سوفنلا هذه نأ ءامدقلا ضءب لوق وهو 4«قاثلا هجولاو)

 ةدالبلاو ءاكتلا ىف لوقلا اذكو ةريرش اهضعبو ةريخ اهضعبف ؛امتايهامب ةتيابتم اهرهاوجب ةفلتخم
 ةيلفسلا حاورألا هذه نم ةفئاط لكلو تافصلا نم اهريغو ةءاندلاو فرشلاو ةلاذنلاو ةيرحلاو

 ىلع ةرات اهتامانمو اهتاظقي ىف اهتامهم ىلع اهنيعي محرلا ديسلاو قيفشلا بالاكاط وه ىوامس حور

 ذكو.كالفألا ملاع نم ىدابم امل ةريرشلا حاورالاف تاماحلالا ليبس ىلع ىرخأو « ايؤرلا ليبس

 كلتىف ةيكلفلا حاورالا كلت ىنعي ماتلا عابطلاب مبحلطصمىف ىمست ىدابملا كلتو ةريخلا حاورألا

 لكىف لولعملا نآل اهنم فعضأ اهنم ةدلوتملا ةيلفسلاحاورالا هذهو ؛ةلماكة مات قالخالاو عئابطلا

 . ريثك مالكب ابلا اذه ىف ةيناحورلا متازعلاو تامسلطلا باعحال و هتلع نم فءضأ باب

 داسجألا نع ةقرافملا سوفنلا نأ ىف كشال . دسجلا اذهب ةقلعتملا سفنلا (ثلاثلا لوقلاوإل



 ةيآلا «ةظفح يلع سريو هدابع قوافل رو ىلاعت هلوق ١

 دب ال اهعامتجاف ةصاخلاو عبطلاب ةدعابتم ةضغابتم ة داع ا عبرألا عئابطلا نم فاؤم ندبلا

 01 د ىذلا وهو. ةناسالا سفنلا وه اغلا كلذ ناالاف نم طخ كاف 22 كك نأذ

 ؛ جاشمألا لادتعاو جازالا لوصح دعب نروكي انعا !ندلا نمدللا قلم نال سالت فان

 رياغم عامتجالا لوصح ىلع قباسلاو : عامتجالا اذه ىلع قباس عامتجالا ىلع عئابطلا هذل رهاقلاو

 يك «ىلاعت هلا الإ سيل عامتجالا ىلع عئابطلا هذهل رهاقلا نأ تبثف . عامتجالا 00 1 اا

 فيطل حورلاو ؛ نفع دساف ىنايلظ ىلفس فيثك دسجلاف | اضيأو (هدابع قوف رهاقلا وهو) لاق

 أمن عمج هناحيس هنأ 2 نعاشلاو ةرفاملا دشأ اهي ف٠. كفيطنا ىلع قب قت دار را ل

 نوصت ح ورلاف .رخآلاب اعفتنم هبحاص المكتسم امهنم دحاو لك لعجو « ةردقلاو رهقلا ليبس ىلع

 «ةيدباآلا تاداعسلا ليصحت ىف حورال ةلآ ريصي ندبلاو ؛ قرفتلاو داسفلاو ةنوفعلا نع ندبلا

 لاق مك « عئابطلا هذمل ىلاعت هللا رهقب الا سيل عافتنالا اذهو عامتجالا اذهف ؛ ةيلالا فراعملاو

 لعف ىلع ةردق حورلا ىطعأ دسجلا ىف حورلا لوخد دنعف اضيأو (هدابع قوف رهاقلا وهو)

 ىرخأ لعفلا ىلع كرتااو ةرات كرتلا ىلع لعفلا ناحجر منتمي هنأ الإ نيفرطلا نم ةنكمو « نيدضلا

 كرتلاو لعفلا عنتما ةيعادلا كلت لصحت ملاملف «ضراعملانع ةيلاخلا ةمزاجلا ةيعادلا لوصح دنع الإ

 هللأ نم هبلق ىف ةيعادلا كلت لوصح ببس و كارلا ىلعو ةرات لعفلا ىلع نعافلا مادقإ ناكف

 تاتكمملا نإ تلع تاو لا هذه تامأت اذا و هلا هدهنم هداسل ارهاق ناكف _يقلا ىرخ ى2

 تحت ةرخسم هللا ربق تحت ةرورقم اهلك تافصلاو تاوذلاو تايلفسلاو. تايولعلاو تاعدبملاو

 (هدايع قوف رهاقلا وهو) لاق مك« ىلاعت هللا ريخست

 مهيلع ةظفحلا لاسرا هدابعل هرهق ةلمج نم نأ دارملاف « ةظفح ؟كيلع لس 0 لاعتيملل و انأر

 صأ نم هنوظفحي هفلخ نمو هيدي نيب نم تابقعم هل) ىلاعت هلوقب مهلا راشملا مث ةظفحلا ءالؤهو

 (نيبتاك امارك نيظفاحل مكياع نإو) هلوقو (ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلي ام) هلوقو (هللا

 : لوقي نم مهنف اوفلتخا مث . لامعألا طبض ةظفحلا ءالؤه روضح نم دوصقملا نأ ىلع اوقفتاو

 رداغي ال باتكلا اذهل ام) ىلاعت هلوق ليلدب اهرسأب تاحابملاو ىصاعملاو تاعاطلا نوبتكي مهنإ

 امهدحأ: نيكلم ناسنإ لكعم نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو (اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص

 ةئيسل ملكت اذا : نعلا الع نءاينك هع ناسنإلا ملكت اذاني مراسل نعي رحال اروأ ا هنيع نع

 :لوآلا لوقلاو . هيلع بتك بتي ل ناف . اهنم بوتي هلعل هرظننا راسيلا ىلع نمل نيملا ىلع نم لاق

 صيصخت ريغ نم لكلا ةظفح ديفي (ةظفح ركيلع لسريو) يلاعت هلوق نآل ىوقأ



 1 كل ءاطنح كيلا علفيربو ةدابع ىرفؤو كلا 9 ول هلوق

 0 ل لسريو 3 رمال 7
 او 0

 راع 2 هنا رب انت صرخ اس نزرع اسر حارا ا ن6 ياس رح 60-26

 هلأ هلا مهالؤم هللاَلإ اودر مث 21٠ َنوُطريا مثو انلسر هتفوت توملا

 2 ل2 2

 <79 ناس احلا عرس وهو مكحلا

 دعي الا ا كلذ ناك اناث 0 مث 0 مهميذي نن هأ 1 اكن لاك معاو

 امب معبنيف مكعجرم مكبر ىلإ م) لاف . ةمايقلاو ثعبلا ةحح ىلع كلذب لدتسا مرجال ؛ ةتامالا

 ملامعأو ملاوحأ عيمج ىفو مرامنو ملل ىف (نولمعت منك

 هتفوت توملا مدحأ ءاجااذإ حل نطل مكيلع لسريو هدابع قوف رهاقلا وهو إل ىلاعت هلوق

 4 نيبساحلا عرسأ وهو مكحلا هل الأ قحلا مثالوم هللا ىلإ اودر م نوطرفي ال مموانلسر

 هريرقت و . هتمكح لاو و ىلاعت هللا ةردق لاك ىلع ةلادلا لئالدلا نم رخآ عون اذه نأ معا

 نأ بحي لب ةهجلاو ناكملاب ةيقوفلا ةيآلا هذه نه دارملا نوكي نأ زوحي ال هنأ قبس اهف انيب انا

 ذفناو ىلعأ هنأ ىتعب نالف أ قوف نالف سمأ لاقي ا« ةردقلاو رهقلاب ةيقوفلا اهنم دارملا نوكي

 (هدابعقوف رهاقلاوهو) هلوق نأ كلذ دارملا نأ دكؤي امو (مهديأ قوف هللا دي) ىلاعت هلوق هنمو

 ةقوفلا ىه رهقلا ةفصل ةديفملا ةيقوفااو « ةيقوفلا هذه ببسب لضح امتأ رهقلا اذه نأب رعشم
 رهقلا اذه ريرقتو . اروبقم نوكي دق ناكملا ىف عفترملا نأ مولعملا ذإ « ةهجلاب ةيقوفلا ال ةردقلاب

 داسفالاو ءانفالاب دوجولل راهقهنأ : ىتاثلاو ؛ داحالاونيوكتتلاب مدعللراهق هنأ : لوألا : هوجو نم

 الف . ىرخأ مدعلا ىلإ دوجولا نمو ةرات دوجولا ىلإ مدعلا نه نكمملا لقني ىذلا وه ىلاعت هناف

 رهقيف هدضب دضكل راهق هنأ : ثلاثلاو . تانكمملا ىف همادعاب الإ مدع الو هداحياب الإ دوجو

 كلام مهللا لق) هلوق ىف هريرقت مامتو . راهنلاب ليللاو ليللاب راهنلاو  رونلاب ةلظااو ةلظلابرونلا

 (ءانقف وه نيو كانك نم رعت و ءاشت نمت كلملا عزنتو ءاشت نم كلملا ىؤت كلملا

 هدض قوفلاف :ةناض داق قاولنع كك قاللادلا لخانستلل نكشلا ملعاف . مالكلا جهنم تفرع اذإو

 اهدض ةردقلاو : توملا اهدض ةايخلاو « ةيلظلا هدض رونلاو « لبقتسملا هدض ىضاملاو « تحتتلا

 ةيدوهتملاب:اهلع ضعي اني داضتلا#“ل وصح نأ ققرعتل:تافسفلاو ناوتلالا رئالس ىأ لل مأتل»د رفا
 اهزنم ارهاق ارداق اريدم ال نأ ىلع لدي تانكمملا ىف تافصلا هذه لوصحو ؛ ناصقنلاو زجعلاو

 اذه نأ : عبارلاو (هدابع قوف رهاقلاوهو) لاق اك . لكشلاو هيبشلا نع اسدقم ؛ دنلاو دضلا نع



 ةيالا «راهنلاب هه معيو ليللاب مك افوتي ىذلاوهو» ىلاعت هلوق ١

 2 هر راس هس 2 2030 2000 01 4 دب 6 هه | د

 ل هيف مكثعب مث 00 اب م متحرج معي ليال مك افوشي ىذلا وهو

 هس رثسور 3 هس هر 00 18 هرب هل ا 2 7 6

 6« ٠»نولمعل فاقت كل 7 0 كم | م 0 مه هس 1

 رد ل عةمانقلا ماوي الا 0 ع قل 0-52 15 527 37 لاق اي مدقتام

 ىمسم لجأ ىضقيل هيف مكثعبي مرامنلاب متحرجام ملعيو ليللاب كافوتي ىذلا وهو ) ىلاعت هلوق

 50 تنك امب كئبني مث كعج ع هيلا مش
 ىلع ارداق هنوك وهو ةيآلا هذه هتردق لاك نيب ىلوألا ةيآلاب هملع لاك نيب ال ىلاعت هنأ معا

 عيمج ىف اهظفحي هلالقتساو ةظقيلا ىلا مونلا رهو ةايحلا ىلا توملا نم تاوذلا لق

 ةظقيلاو مونلا ةلاح هوجولا نس>أ ىلع اهريبدتو لاو>أآألا

 ىلع نورد#ت اهب ىتلا مكسفنأ ىفوتيف مكميني ىلاعت هنأ ىنعملاف (ليللاب ىافوتي ىذلا) هلوق امأف
 كسميف امانم ىف تمت ل ىتلاو اهتوم نيح سفناألا ىفوتي هللا) هلالج لج لاق ايزييعلاو كاردالا

 نع 0 نم 1 هازل لك نانو كل( سما لجأ لإ ىرخاللا لشوتوا توالا 18 كا

 ايح ناك ىتمو ىح هنأ كشاال مئانلا نأ وهو : ثحب انههو ؛ توملاب اهضبقي 5 مونلاب فرصتلا
 01 #0 هللا نا لاقي نأ ح هي ملكلذك ناكاذاو ؛ ةتيلا ةضوبقم هحور نكت مل

 ةلطعم ةرهاظلا ساوهلا تراصف نطابلا ىف 8 نم ةساسحلا حاورألا روغت مونلا لاح نا

 ةلمج تراص توملا دنعو : لامعألا ضعب نع الطعم دسجلا رهاظ راض مونلا دنعف : اهلامعأ نع

 قالطإ حصف . رابتءالا اذهنم ةهباشم توملا نيبو مونلا نيب لصخ ؛لامعألا لكن ع ةلطعم ندبلا

 ط موك ام ديري (راهنلاب مترج ام ملعيو) لاق مث .هجولا اذه نم مونلا ىلع توملاو ةافولا ظفل

 عابسلاو ريطلا نم بساوكلا اهنم دارملاو (حراوجلا نم متلع امو) ىلاعت لاق راهنلاب لمعلا
 هنم دارملاف ةلججابو . اوبستك ١ ىأ (تآيسلا او-رتجا نيذلاو) ىلاعت لاقو . ةحراج اهتدحاو

 ح راوجلا لامعأ

 لاق مع . ةظقيلا انهه ثعبلاو « رامنلا ىف 2 1 ميلا درب ىأ هيف شعبي 5 1 عل لاق ا

 مكموننم مكثعبي ىنعملاو (هدنع ىمسم لجأو) هلوقىهو  ةيوتكملا كرامعأ قأ (قلم جا صقلر

 ةدم لصف لجألا ءاضقينعمو ؛ ماقلا ليبس يلع ىماألا لصف ءاضقلا ينعمو ؛ , كلاجآ اوذلبت ةأادإ
 توملاب اهريغ نم رمعلا



 5 ةيالاءوهالإ اهملعيال بيغلا حجافم هدنعو» ىلاعت هلوق

 هنوك,بجوف «زالا/تايئرخلا:هذحل أديم هتك بجو هازشاك لكل 2

 . بواطملا وه كلذو ةئامزو ةريثتم امنأ ثيح نم انامل و تاذيحلا هلي انا لاح

 اهزنم ىلاعت هنوك ىلع لدي (وه الإ اهيلعيال بيغلا تافم هدنعو) ىلاعت هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ولو.هريغ دنعال هدنع ىأ ؛ رصحلا ديفي (بيغلا حتافم هدنعو) هلوق نأ : هريرقتو دنلاو دضلا نع

 ذتيحو ؛رخآلا كلذ دنع اضيأ ةلصاح بيغلا حتافم ناكل دوجولا بجاو رخآ دوجوم لصح

 دعاسي ىلقعلا ناهربلا كلذكف : ديحوتلا اذه ىلع لدي ةآلا ظفل نأ يكف اضيأو . رصحلا لطبي

 ىف لوألا رثؤملاو رثؤملاب لعلاوه عئانصلاو حتاتنااو راثآلاب للعلا لوصحل ًاذيلا نأ فر رش و هلع

 معلا نكل هناحبس هب ملعلا وه تامولعملا عيمجي ملعلل لوآلا حتفملاف . هناحبس قحلاوه تاننكمملا لك

 بيغلا تافم نأ ناهربلا اذهب رهظف.رثؤملاب للعلا ديفيال رثآلاب ملعلاو رثأ هاوسام نآل هل الإ سيل هب
 . ملعأ هللاو . هناحبس قحلا دنعالإ تسيل

 نأ : لوآلا : ناهجو هيفو عفرلاب (سبايالوبطرالو ةبح الو) ءىرق «ةعبارلا ةلأسملا)

 : كلوقك (نيبم باتك ىفالإ) هربخو ءادتبالا ىلع اعفر نوكي نأو ةقرو نم لحم ىلع افطع نوكي

 .رادلا ىالإ ةأرما الو مهم لجرال

 وه نيبملا باتكلا كلذ نأ : لوالا :نالوق هيف (نيبمباتك ىفالإ) هلوق (ةسماخلاةلأسملا)

 تيثأ هؤانث لج هللا نوكي نأ زوج:جاجزلا لاق : ىناثلاو . باوصلا وه اذهو.ريغال ىلاعت هللا مع

 ىف ةبيصم نم باصأ امإ) لجو زع لاق اك قلخلا قاخي نأ لبق نم باتكح ىف تامولعملا ةيفيك
 هنأ : اهدحأ : رومأ باتكلا اذه ةدئافو (اهأربن نأ لبق نم باتك ىف الإ كسفنأ ىف الو ضرأألا

 تامولعملا ىفىلاعتهللا لع ذافن ىلعةكئالملا فقتل ظوفحملا حوللا ىف لا نخل هلع تكاتك لاكن

 نيلكوملا ةكئالبلل ةلماك ةمات:ةربع كلذ ىف نوكسف.ءىث ضراإلاو تاومسلا ىف امهنع بيضيال هنأو

 زوجب : اهيناثو . هل اقفاوم هنودجيف ملاعلا اذه ةفيحص ىف ثدحام هب نولباقي منال ظوفحما حوللاب

 هتوفن ال هنأبامالعاو تاس لأ | لع نيفلكملا اهبنت ةلعا زوز ةقر ولا: نم نام رك د لات نإ كا

 تاع” لاو: بات اهفا سلا تلا لاوخالا لمل هلا ناك لق الد.ىشراس لا نينا ا

 ملع ىلاعت هنأ : اهثلاثو . ىلوأ باقعلاو باوثلا ىلع ةلمتشملا لوحالا لمجال نيف, تنلكت الو

 لاوحأب تك اذاف . لهجلا مزلالإو « للعلا كلذ ىضتقم نع اهرييغت عنتميف تادوجوملاعيمج لازخإ

 ريصتف بذكلا مزلالإو اهرييغت اضيأ عنتما ماتلا ليصفتلا ىلع باتكلا كلذ ىف تادوجوملا عيمج

 رخأتو رخأت ام مديقت عنتمي هنأ يف الماك ايبسو امات ابجوم باتبكلا كلذ يف لاوحألا ةلمج ةبتك



 ةبالاءرهالإ امملعيال بيغلا حئافم هدنعو» لاعت هل وف ١

 كلذو (رحبلاو ربلا فام ملعيو) لاقف سوسحم ىثرحب درجلا ىلكلا لوقعملا اذه دكأ مث (رهالإ

 فقو دق لايخلاو «سحلاو ءرحبلاو ءربلا باود عيمج وه هللا تامولعم ماسقأ دحأ نأل

 ' لرقمملا كلذ ةمظخ ةقيقحح نع «كفش كب سوما اذلهووكذد .ءازحتلااو آرلا لآ رولا ةمظع ع

 « ريلا لاوحأ دهاش دق ناسنالا نال « ربلا ركذ مدق ىلاعت هنأ : ىهو ىرخأ ةقبقد هيفو

 اتاك اولا لكلا و افا رتكاو «لالتلاو لابجلاو ن وافملاو ىارقلاَو نالملا نما طف 5 ةاثكاو

 ةلملا ىف راحبلا بئاحي نأ لع لدب سحلا نأ الإ لقأ هلاوحأب لمعلا ةطاحاف رحبلا امأو . نداعملاو

 ضحتسا اذاف . بيأ تاقولخملا سانجأو تاناويحلا نم اهيف امو مظعأ اهضرعو املوطو رثكأ

 ةلخادلا ماسقاألا نم ريقح مسق ابعومج نأ فرع مث . هوجولا هذه ىلع ربلاو رحبلا ةروص لايخلا

 ةمظعلا المكمو ايوقم سوسحلا لاثملا اذه ريصيف (وهالإ اهملعيال بيغلا حتافم هدنعو) هلوق تحت

 هلوق ةمظع نع فشك اي ىلاعت هنأ مث (وه الإ اهملعي ال بيغلا تافه هدنعو) هلوق تحت ةلصاخلا

 ةقرو نم طقستامو) هلوقب رحبلاو ربلا ةمظع نع فشك رحبلاو ربلا ركذب (بيغلا حتافم هدنعو)

 زوافملاو ىرقلاو ندلاا نم ضرألا هجو ىفام ميم نريدحتسلل لقعلا نآل كلذو (اهملعي الإ

 الإ ةقرو لاح ريغتي ال هنأ رضحتسي ََ رجشلاو مجنلا نم اف كر ضحتسإ مْ «لالتلاو لابجلاو

 ىف ةبح الو) هلوق وهو هنم ةئيه دشأ رخآ لاثم ىلإ لاثملا اذه نم زواجتي مث اهملعن هناحبس قحلاو

 ماسجالا ريك أ قبب عضوم ضراألا تاملظو رغصلا ةياغ ىف ةبحلا نآل كلذو (ضرالا تابلظ

 اهعاستا لع ضراألا تاملظ ىف ةاقلملا ةريغصلا ةبحلا كلت نأ عمس اذاف اف ايفخم اهمظعأو

 ةيلاع ةلالجو ةميظع ةمظعىلع ةيبنم ةلثمالا هذه تراص .ةتبلا ىلاعت هللا لع نع جرختال اهتمظعو

 رصاقتتو ايف لوقعلار يحتت ثيحب (وهالإ اهملعيال بيغلا حتافم هدنعو) هلوقب هيلا راشملا ىنعملا نم

 درجملا ضحلا لوقعملا كاذرمأ ىوق امل ىلاعت هنإ مث ؛ اهيدابم ىلإ لوصولا نع بابلآلاو راكفالا

 ةرابعب ةدرلا ةضحلا ةلقعلا ةيضقلا كلت ركذ ىلإ داع اهركذ دعبف ةسوسحما تايئزجلا هذه ركذ

 حتافم هدنعو) هلوق ىف روكذملا نيع وهو (نيبم باتك ىف الإ سباب الو بطز الو) لاق ىرخأ

 . قيفوتلا هللا نمو.ةيلاعلا ةفيرشلا ةيآلا هذه ريسفت ىف هانلقعام اذهف (وه الإ اهيلعيال بيغلا

 ماكحالا ليبس ىلع هضارعأو هرهاو ملاعلا لعاف ىلاعت هنإ اولاق نوملكتملا (ةيناثا ةلأسملا)
 لالي هنأ: اولاق ءاكنلازور امن انملاغ كاعت هن وك تجف اهم املاع ناك كل ذك ناك نمو: ناعتالاو
 : اهلكي املاع ىلاعت هنوك بجوف رثآلاب ملعلا بجوي أدبملاب ملعلاو « تانكمملا عيمج ادم

 كلذو ةينامزلا تايئرجلا عيمجي املاع ىلاعت هنوك ىلع لئالدلا لدأ نم مالكلا اذه نأ ملعاو



 ١ ةيآلا «وهالإ امملعيال بيغلا حئافم هدنعو» ىلاعت هلو

 ميتافملا نآل ةراعتسالا قيرط ىلع حيتافم بيغلل لعج دقف . لوألا ريدقتلا ىلع امأ , نئازخلا هنم

 اهلاعتسا ةيفيكوحيتافلا كل ؛ ملاعلاف لافقآلاوقالغألاب اهنم قثوتسملا نئازخلا ىفام ىلإ اهب لصوتي

 انهه كلذكف 00 كلت ىفام ىلإ حيتافلا كللتب لصوتي نأ هنكمي لافقألاو قالغاألا كلت حتف ىف

 ءىرقو.. ةروكذنملا ةرائعلاب ىنعللا اذه نع رنع تافواعلبا عيمجي املاع ناك امل هناحبس قحلا

 معلا دارملا نوكي لوألا ريدقتلا ىلعف . بيغلا نئازخ هدنعو ىنعملاف ىناثلا ريدقتلا ىلع امأو (حيتافم)

 اندنعالإ ءى# نم نإو) هلوق ىف ؟تانكمملا لك ىلع ةردقلا هنم دارملا ىتاثلا ريدقتاا ٍلعو : بيغلاب

 - ىلع عرفم بيجي ع مالك ةيآلا هذه ريسفت ىف ءاكحللو (مولعم ردقب الإ هلزنن امو هنئازخ

 اولاق . ةلعلاب ملعلل ةلع نوكيال لولعملاب ملعلا نأو لولعملاب ملعلل ةلعةلعلاب ملعلا نأ تب ” : اولاق مهناف

 بجاولا و ءمتاذإ انكم نازك نأ اف رئطاضأ اخو نورك نآل اهإ كا لل : ليمن 1 اقرت

 بث أتب .الإ.دج وبال هتاذل نكمملا و. هتاذل .نكموهف هاؤسام لكو - كايتو ءناخيص تامالا نيل هلل

 ريغب امإ . هعاقيإب عف 5 هنيوكتب نئاك هداجباب دوجوم وهف هناحبس قحلا ىوسأم لكو هتاذل بجاولا

 ٠ اضرعو الوط هدنع نم لزانلا بيترتلا ىلع ةريثك طئاسوب امإو ةدحاو ةطساوب امإو ةطساو

 لوالا رثآلا كلذب هملع مث : هنم رداصلا لوألا رثآلاب هلمع بجوي هتاذب هبلع : لوقتف اذه تبث اذإ

 بجوي ةلعلاب ملعلا نأ انركذ دقو . ىناثلا رثآلل ةبيرق ةلع لوالا رثآلا نآل ىناثلا رثآلاب هلمع بجوي

 هيلع هتاذب هيلع نم هل لصح مث ةصوصخلا هتاذب قولا ملع الإ سيل بيغلا ملع اذمف لولعملاب معلا

 نأ حص مرج ال هتاذل الإ لصحي مل هتاذب هملع ناك امو « ربتعملا اهييترت ىلع هنع ةرداصلا راثآلاب

 ةيآلا هذه اورسف نيذلا ةقرفلا ءالؤه ةقيرط وه اذهف (وه الإ اهيلعيال ٍبيغل خلا معافم هدنعو) لاقي

 . ةقيرطلا هذه ىلع ءانب

 ىلع امم ملعلا ليصحت بعصي ةضحلا ةيلقعاا اياضقلا نأ : ىهو ؛ ىرخأ ةقيقد انهه نأ معا مث

 لاي1او سحلا اياضق نع ضارعالا اودوعت نيذلا نيلماكلا ءالقعلل الإ لاكلاو ماقلا ليبس

 بيغلا حتافم هدنعو) هلوقو ردانلاكن وكي ناسنالا اذهلثمو . ةدرجما تالوةعملاراضحتسا اوفلاو

 هذه ىنعمب ةطاحالا ىلع هلقع ىوي ىذلا ناسذالاف ةدرجم ةضحم ةيلقع ةيضق (وه الإ اهيلعي ال

 ةيضقلاركذ نم نأوهو رخآ قيرط انههف . قلخلا عيمج هب عفتنيل لزنأ اما نآرقلاو . ادجردان ةيضقلا

 ةسوسحلا رومالا نم الاثم امل ركاذ دحأ لك لقع ىلإ حلاصيإ دازرأ اذاق .« ةذرخلا ةضخلا ةيلقعلا

 لكل اموهفم سوستجلا لاثلا اذهةنواعع لقبا كلذ ريصنلا ةيلكلا ةيلقنلا ةيضقلا تحت ةلعادلا

 ابملعي ال بيغلا حتافم هدنعو) ًالوأ لاق هنأل ٠ نوناقلا اذه ىلع درو ةآلا هذه ىف رمآلاو ء دحأ
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 ال11 كواجتمست اف (يذنع نأ ول لقد لات هلو /

 رتسو ع رثا سس هرثا_لو سا هدم رث هءم عا ر ؟ اه هَ 8 4

 معا هللاو مكنييو ىني سمألا ضقت ا حمال ىدْع ول لق

 امورحبلأو ريا ام طي دوه[ بَل َتاََم هدنعو 0 نيالا

 سايالو 0 ضرألا ت دال ْى 11 اسيا ةكَرو نم طقس

 تا

 تعادل أ

 «هوو» تربه ٠ باتكىفالإ

 : ىلذحلا لاق . عنص ىنعمب

 عبت غباوسلا عنص وأ دواد امهاضق ناتدورسم امهلعو

 لصفلاو لاق (نيلصافلا ريخ وهو) هلوقب ةءارقلا هذه ىلع ورمع وبأ جتحاو دواد امهعنص ىأ

 .ضصقلا ىف ال «ءاضقلا ف نروكت

 للاعت لاق, لوقلا ى لصفلا ماع دق و: [لوقلا ىعم انهه. نضصقلا لاقف ئمزافلا لعوبأ اباجأ

 . (تايآلا لصفن) لاقو (تلصف مث هتايآ تمكحأ) لاقو (لصف لوقا هنا)

 4« نيملاظلاب ملعأ هللاو كئيب و ىنيب ممألا ىضقل هب نولجعتست ام ىدنع نأ ول لقإل ىلاعت هلوق

 اللا ىضقل) باذعلا نم (هبنواجعتستام)ىتاكماو ىتردقفف ىأ (ىدنع نأ ول) ىنعملا نأ معا

 هللاو) اعيرس تصلختلو . هب كي ذكت نم اصاصتقاو ؛ىنبرل امضغ الجاع مكتكلهال(مكنيبو ىني

 ةيوقع تقو ملعأ ال ىنا : ىنعملاو ءهرادقمو مهباقع تقو نم ةمكحلا ىف بحي امبو (نيملاظلاب ملعأ

 ملعأ هللاو . هتقو ىلا هرخؤيي وهف كلذ ملعي ىلاعت هللاو . نيملاظلا

 ةقرو نم طقستامو رحبلاو ربلا ىفام ملعيو وه الإ اهيلعيال بيغلا حتافم هدنعو)إ ىلاعت هلوق

 ( نيبم باتك ىف الإ سباي الو بطر الو ضرألا تاءلظ ىف ةبح الو اهدلعي الإ

 وهف ءىث لكب ماعلا وه هناحبس هنأ ىنعي(نيملاظلاب ملعأ هتلاو) ىلوألا ةيآلا ىف لاق ىلاعت هنأ لعا

 : لئاسم ةيآلا ىفو . حلصأ هريخأت ام رخؤيو حلصأ هليجعت ام لجعي

 حتفملاو هب حتفي ىذلا حاتفملا رسكلاب حتفملاو:حتفمو . حتفم عمج حتافملا «للوألا 0

 نإام) ىلاعتهلو ىف ءارفلا لاق  متفم وهف ءايشالا نم فنصل تناك ةنازخ لكو ةنازخملا ميملا حتتفب

 دارب ن أ نكميو حبت افملا هنم دارملا نوكي نأ نكي حتافملا ظفلف هنئازخ ىنعي (ةبصعلاب ءونتل هح



 ا 2 ةيآلاءنيمرجلاليبس نيبتستلو تايآآلا لصفن كلذك و »ولاعت هلوق
 ليبسىلعال : ديلقتلاو ىوطا ضخم ىلع ءانب !منودبعيامعإ امتودبعي نيذلانأن يبو هللا نودنمنوعدت

 الكتفمف رمال نورك و « نيككب ناس الا نم ةدارم شح أ هاو راجخا راك ذا ل ]0ر0

 : امنوبكريو مانصألا كلت نوتحني اوناكموقلا نأ ًاضيأو . لقعلا حرص هعفدير مأ سخاآلا ةدابعب

 ةينمامتدابعنأ تبثف . هعونصهوهلوهعم دبعينأ عناصلالماعلا اذهنهحبقي هنأ ةمدبلاب مولعملا نمو

 تلاض دق) لاق مث (ءاوهأ عبتأ ال لق) هلوق نم دارملا وه اذهو ؛ ىدهلل ةداضمو . ىوملا ىلع

 هرضقلاو "يف دنيا 2 9 لاض انأف كءاوها شتا ناراغأ 00 اهاوااذا

 ىنا لق) هلوقب هعابتا بحب امىلع هبنءاعبتم ىوحلا نوكي نأ ئنناملو. كلذك مت أ محل لوقي هناك

 . هريغ هب متكرشأ ثيح متنأ مبذكو نال سرا تار باح ىلع

 موقلاو . كرشلا اذهببسب مهلع باذعاا لوزنب مهفوخي ناك: مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ معاو

 ىد نع ام) : دمع !: لق ىلاعت لاقف . باذعلا كلذ لوزن نولجعتسي اوناك رفكلا ىلع مهرارصال

 ءامسلا نم ةراجح انيلع رطمأف كدنع نم قحلا وه اذه ناكنا مهللا) مطوق ىنعي (هب نولجعتستام

 ةردق الو !:ةنفاهلازتا ذا زأ ىذلا تقلا فاهتلا هلت: تاذدعلا كلذ" نأ دارا (ميلا باذعب انتثا 4

 نا انهه دارملاو . لكلا لوانتي قلطم اذهو (هلل الإ محلا نإ) لاق مث . هريخأت وأ هميدقت ىلع ىل

 ليجعتاو ريخأتلا نم ىضقي لك ىف قحلا ءاضقلا ىأ(قلا ىضقي) مهءاذع ريخأت ىف طقف هللالا محلا

 : ناتلئسم هيفو : نيضاقلا ىأ (نيلصافلا ريخ وهو)

 نم ىمأ ىلع دبعلا ردقي ال هنأ ىلع (هلل الإ كلا نإ) هلوقب انباحصأ جيتحا «ىلوألا ةلأسملا ل

 ىف كلذكو . هب مكحو هب هللا ىضق اذإ الإ رفكلا لعف هنم عنتميف « هب هللا ىضق اذإ الإ رومألا

 كحال هنأ ىنعمب , رصحلا ديفي اذهو (هلل الإ محلا نإ) لاق ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو . لاعفالا عيمج
 نأ ىضتقي اذهو . قحلا وهف هب ىضقام لكنأ هانعمو (قلا ىضقي) هلوقب ةلزيعملا جتحاو . هلل الإ

 . ملعأ هللاو.قحلا سيل كلذ نال ىصاعلا نم ةيصعملا الو . رفاكلا نم رفكلا ديربال

 لكنا ىنعي « صصقلا نم داصلاب (قملا صقي) مصاعو عفانو ريثكن با أرق (ةيناثلا ةلأملا)

 أرقو (صصقلا نسحأ كيلع صقن نحن) هلوةك « قدا صيصاقأ نم وهف هب صأو هب هللا أبنأ ام

 ءاقتلال ظفالا ف تطقس اهنألل ءاب ريغب «ضقي» فحاصملا ىف بوتكملاو (قحلا ضقي) نوقايلا

 : ناهجو هيف:جاجزلا لاق (قهلا ضقي) هلوةو (رذنلا نغت اف ةينابزلا عدنس) اوبتك اي نينكءاشلا

 (قملا نقش )ناوكينأ زؤ<و ."قملا ءاضقلا ضني «نيادستلاواودصللاةفلط ( ىلا ر نارك ن8

 ىضقو هب الوعفمن وكي (قحلا) ريدقتلا اذه ىلعو . قح وهف هللا هعنص ءىثش لك نآل « قحلا عنصي
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 2و ماد 2 تنل

 «ها/» نام ومر ىذا صقل لإ ل نأ

 ( نيمرجملا ليبس نيبتستلو تايآلا لصفن كلذك و إل ىلاعت هلوق

 كلذكف .ردقلاو ءاضقلاو ةونلاو ديحوتلا ةهىلع انلئالد ةروسلا هذهىف كل انلصف أكدارالا

 ليبس نيبتسيلو ) هلوقو لطابلا لهأ هركسني ق- لكر يرقت ىف انججحو انلئالد كل لصفتو زيع
 اك كلا واط اطمح. نيمو قيل نوظيل لاق هناك ملا لع فل

 نيبتستل ىنعملاو بصنلاب (ليبسو) ءاتلاب (نيبتستل) عفان أرقف (نيبتسيل) هلوق ىف ءارقلا فاتخاو

 (لييس) ءايلاب (نيبقسيل) مداع نع ركب وبأو ىناسكلاو ةز> أرقو . نيمرجلا ءالؤه ليبس دسمعاي

 مك ونبو « لييسلا نوثؤي زاجلا لهأو . ليبس ثينأت ىلع عفرلاب (ليبسو) ءاتلاب نوقابلاو عفرلاب

 لاقرإ نلت روحت ال نككرلا ليس اور نإوز هناحبس لاف امم نآرقلا قاع دقو. وتلا

 (اجوع امنوغبيو هللا ليبس نع نودصيو)

 . نينم ولا ليبسركذيلو ( نيمرجيلا ا نا

 ًاضيأو . دربلا ركذي ملو (رملا مكبقت ليبارس») هلوقك . ىناثلا ىلع لدي نيمسقلا دحأ ركذ :|

 مسقلا 200 نامسقلا دحأ ةيصاخ اسباب ىف « ةطساو اميهنيي لصح ال ثيحب اناك اذإ نادملاف

 يدا ةعا رع تت انسا لكك ٠٠١ اة رطا تح انسلا ىف كامن هال وال طال و ىلا ذالا

 ةلاحال ًاضيأ

 تللض دق ءاوهأ عبتأال لق هللا نود نم نوءدن نيذلا ةنعأ نأ 2 ىلإ لقإل ىلاعت هلوق

 هللالإ مكحل انإ هب نولجعتستا» ىدنعام هب متبذك و قر نم« نيب لعب إلف دتوملا (نمانأ اماواذإ

 (« نيلصافلا ريخ وهو قهلا صقي

 نيبتسيلو قحلا رهظيل تايآلا لصفي هنأىلع لدرام ةمدقتملا ةيآلا ىف ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 نيذلادبعأ نأ تيبن ىنإلق) لاقف . موليبس كوس نع يبن ىلاعت هنأاةركلااة دف رك يمال بع



 0 ةآلا» «حلصأ و هدعب نم باتمُ ةلاهجب ًاءوس مكنم ملمع نم هنأد ىلاعت هلوق

 1 نع مل-ملا ةبوت هنم دارملا نأ تبثف (انتايآب نونمؤب نيذلا 0 اذاو) هلوقب مهفصو

 « هنم دارألا لب « ةبوتلا ىلإ هب ةجاحال كلذ نآل  طاغلاو أطلا وه سيل (ةلاهجي) هلوق نم دارملاو

 ملعلا عم بنذلا ىلع مدقأ اذا للا نأ نايب هنم داراا ناكف « ةوهشاا بيسب ةيصعملا ىلع مدقت نأ

 : 0 لماما ناذ ةيقيقح ةبوت هنم بات اينذ هنوكب

 رقو «فلآلا رسكب (روفغ هنأف) فااآلا حا فب (مكنم م لع نهاد أ) عفان أرق مة يناثلا ةلأ ملا )

 هناك . ةمحرال ريسفتلا ىلعف ىلوألا حتف 0 . امهف رسكلاب نوقابلاو ءامهيف حتفلاب رماع نباو مصاع

 هلوقك ىلو آلا نم الدب هلعجي نأ ىلعف ةيناثا حف امأو . كنه لمعنم هنأ هسفن ىلع معبر بتك : ليق

 ةاندال نكس :تر) هلوةو ( 0 ماظعو ايارت مسك ملا حا

 حتق نم : ىسرافلا ىلع وبأ لاق ( ماهج ران هل ناف هلوسرو هللا دداحي نم هنأ أوملعي ملأ) هلوقو (هلضي

 روفغ هنأ هلفهريدقت اربخ هل رضأ هنأ ىلعف ءافلا دعب ىتلا امأو « ةمحرلا نم الدب اهلعج دقف لوألا

 امأو . محر روفغ هنأ هرمأق“ لق هن كةهزي- عنزه كوكي لدم رخل وأ هنأ ر عقل محر

 لاقو أدتبا مث ؛ مالكلا اذه“ دف (ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتك ) لاق اى هنآلف اعيمج امهرسدك نم

 اباوج ءافلا تلخدف (محر روفغ هنأف ا هدعب نم بات مث ةلاهحب ًاموس ,كنم لمع نم هنإ)

 مالكا نأ الإ . محر روفغ وهف تلق كنك ربخو أدتبم ىلع تلخد اهنآل نإ ترسكو ؛ ءازجلل
 :ةمحرلانمىلوأألا 1 ؛« رسكلابةيناثلاو حتفلاب ىلوآلا عفان أرقو . جاجزلالوق اذه دكوأ نأب

 . ملعأ هتلاو.ءافلا دءبام فنأتساو

 اهاج وهف ةيصعم لمعنملك : نسحلا لاق (ةلاهجب ًاءوسوكنم لمعنم) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 نإو هنإ : ليقو « باقعلا نم هقحتسا امو باوثاا نم هتافام رادقمب لهاج هنإ : ليقف اوفلتخا مح

 رثآ نمو : لجآلا ريثكلا ريا ىلع ةلجاعلا ةذللا رثآ هنأ الإ ٠ ةمومذم لعفلا كلذ ةبقاع نأ لع

 . لهاج هنأ فرعلا ف ليق ريثكلا لع لدلقلا

 . لهاجلا ظفل هيلع قلطأ لاهجلاب قيليام لعف امل هنأ الإ الهاج نكي ل نإو هنأ مالكلا لصاحو

 ارطت را وكتعم ابعأب ملعيملو ؛هوحرتقاام ىلإ ةرفكلا ةباجاب راشأ نيح رمعف ةبآلا هذه تلزنليقو

 (ةلاهجب ءوسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امنإ) هلوق ةبآلا هذه

 ىلع مدنلا ىلإ ةراشإ (بات) هلوقف (صلصأو هدعب نم بات مث) ىلاعت هلوق 4ةعبارلا ةلأسملاإ)

 هنأف) لاق مث . لبقتسملا نامزلا ىف ةحلاصلا لامعألاب ًايتآ هنوك ىلإ ةراشإ (حاصأو) هلوقو ىضاملا

 ىف ةباهلا وه يذلا باوثاا لاصيإ ببسب محو# باقعلا ةلازإ بيسب روفغ وهف م روفع

 . ملعأ هللاو . ةحرلا



 ةيآلا«حلصأو هدعب نم باتم“ ةلاهج ًاءوس كتم لمع نم هنأ ىلاعتهلوق ّ

 اجاب اضيأ «ىلع» ةملكو . باحيالاديفي نالف لع اذك بتك هلوق (لوالاةلأسملا) ٠

 بوجولا ل يبس ىلع مهب امحر هدابعل امل هناك هوك تقي اذبف . تاحيالا ةنلام امهعرمتر

 ءاك فك 212 فاضت نأ ناشد :انباحأ لاقف.بوجولا كلذ بيس ءالقولا فلتخاو

 هنوك نإ : ةلزتعملا تلاقو . مركلاو لضفلا ليبس ىلع هسفن ىلع ةمحرلا بجوأ هنأ الإ « دارأو

 لظلاو . ابلظناك هلعفولو حتابقلا ىلع مادقالا نم هعنمب ءاهنع ًاينغ هنوكب املاعو حتابقلاسبقب املاع

 ةلوحإلا معف ةيلجلا لئاسملا نم لاما هذهو . لاحم هنم عيب ءفلاو ؛ حييبق

 هلوق ًاضيأو سفنلاب ىلاعت هللا تاذ ةيمست عنتمبال هنأ ىلع ةيآلا هذه تلد (ةيناثلا ةلأسملا)

 امأو :ةقيقحلاو تاذلا ىنعمب انهه سفنلاو « هيلع لدي (كسفن ىفام ملعأالر ىسفن ىفام لعت) ىلاعت

 نكمي بكر ماو ابكى م ناكل امسج ناك ول هنآل . هنع سدقم ىلاعتو هناحبس هللاف مدلاو مدخلا ىنعمب

 لاق اي ىنغ هنأ ًاضيأو امسج نوكيال ابكر نوكيالامو . ابكرم نوكيال دحالاو ؛ دحأ هنأ ًاضيأو
 ىف ةلثاهتم ماسجاألا اضيأو امسج نوكيال يكرم نوكي الامو ايكىم نوكيال ىنغلاو (ىنغلا هللاو)

 لئالدلا امأف (.ىث 1 نشيل هلوقل لطاب كلذو « لم هل لصحل امسج ناكولف . ةيهاملا مامت

 . هيلع هللدماو ةيلج ةيوق ةرهاب ةرهاظ ةريثكف ةيلقعلا

 ىلاعت هنإ : لاقي نأىفاني (ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتك ) هلوق ةلزتعملا تلاق « ةثلاثلا ةل أملا)

 م نامالا نع هعنمب هنإ : لاقي نأ ىفانيو ؛دابآلا ديأ هيلع هب ذعي ََ ؛رفاكلا ىف وفكلا قلخ

 راض هنأ : انباحأ باوجو . ناميالا كلذ كرت ىلع هبذعي مث ,نامبالاب عنملا كلذ لاح هرمأي

 ٠ نيرمآألا نيب ةافانم الو غلابلا ربقلا اذه لعفو ةغلابلا ةمحرلا كلت لعف ىلاعت وهف ؛« تيمب ىح عفان

 بتك مكيلع مالس) مل لوقي نأيبلوسرلار مأ الى لاعت هنإ : لاق نمس ادا! نم (ةعبارلا ةلأملا)
 ىلاعتو هناحبس هنأ لبع لدي اذهف , همالك نمو ىلاعت هللا لوق نم اذه ناك (ةمحرلا هسفن ىلع مكبر

 دعو ىلاعت هنأ مالكلا اذه قيقحتو (ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتك كيل مالس) ايندلا ىف مهل لاق

 ةيدوبعلاىف مرامعأ اونفأ اماوقأ نإ مث (رمحر بر نهالوق مالس) توملا دعب مل لوقي هنأ ملدا

 دعب هب دوعوملا ماستلا راص مرجال . ةمايقلا لاع ىلإ اولقتنا مناك ةيويندلا مهتايح ىف اوراص ىف

 هيلع لوسرلا مالك اذه لب ءال : لاق نم مهنمو  ايندلا ىف مبنوكح لاح ءالؤه ق> ىف توملا

 "2016 رد نو نيريدعتلا للعو. كرف . جلس ونامل

 : لئاسم هيفو «حلصأو هدعب نم بات مث ةلاهجب ًاءوس مكنم لمع نم هنأ ) ىلاعت لاق م“

 نيذلا عم باطخ مالكبلا اذه ٍنآل , رفكانم ةبوتلا لوانتيال اذهنأ لعا «ىلوآلا ةلأسملا)



 ِ ةيآلا «ةمحرلا هسفن لبع مكبر بتك مكيلع مالس لقف»ىلاعت هلوق

 وه املوزن ببس نا ةروسلا تايآ نم ةدحاو لك ىف لاقي نأ نكمي فيكف . كاذك مالا ناك

 ؟ هئمعل ىالفلا رمالا

 كلذو :ةيلاع رارسأ ىلع لمتشم (انتايآب نونمؤيي نيذلا كءاج اذإو) هلوق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 + هئايرتكو همارك أو هلالجا'تافض' تايآو ,ىلاغت هللا دوجو كابأ رهف لات انثنا ىاوشام 3

 ىلع هيلع فوقولا ىف لقعلل ليبس الف هل ةيامنالامو « هلةياهم الف هللا ىوس امو « هتينادحو تايآو

 ىلاعت هللا ةفرعمىلإ امتفرعمم لسوتيو تايآلا ضعب ىلع علطي نأوه نكمملا نأ الإ ماتلا ليصفتلا

 كلتىف جاسلاكو « رافقلا كلثىف حتاسلاك هتايح ةدم نوكي هنإ مث لامجالا ليبس ىلع ةيقبلاب نمي مث

 هللا ىلص ًادمح هللا رمأ اذه دنعف ةفصلا هذمب افوصوم راص اذإ دبعلا نإ مث . هليصافتل ةيامنال لمج

 بتك ) هوقو. ةمالسلا لوصحلا ةراششب ملسنلا اذه نوكيف (مكيلع مالس) مهل لوقي نأب ملسو هيلع

 ملاع رحنم ةاجنلاف ةمالسلا امأ . ةمالسلا كلت بيقع ةمحرلا لوصحل ةراشب (ةمحرلا هسفن ىلع مكبر

 امأو ؛«تاليدبتلاو تارييغتلا عضومو تافلاخلاو تافآلان دعمو تاينامسجلا زكرمو تاسلظلا

 ماع ةحسف ىلإ لوصولاو « تاسدقملا تادرجملاو تاحلاصلا تايقابلا ىلإ لوصولابف تاماركلا

 . لالجلا تاقدارس جراعم ىلا قرتلاو راونألا

 امالس تملس اهنف . ءايشأ ةعبرأ ةخللا ىف ةمالسلا نأ . دربملان ع جاجزلا ركذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ؛ ميظعلا رجشلل مسا اهنمو : مالسالا اهنمو « ىلاعت هللا دا مسا هنأ اهنمو ( ءاعانلا ىدمت

 ميا واللا اسفر كلذ م ةئلصلا هر اجلا مسا اضيأ وهو « تافآلا نم هتمالل كلذب ىمس هبسحأ

 كوك نأ: اضدحلأ نال وأت لس انيق ةداطلا (ميلعمالس) هلوق : جاجزلا لاق مث . ةواخرلا

 أ هل توعد 1 امالس هيلع تملس ىنعمو 3 حيرقلا نه حارسا لدم امالسو اكلكن تبلس ردصم

 ؛ ةمالسلا عمج مالسلا نوكي نأ : قاثلاو . ملستلا ىنمب مالسلاف . هسفنو هنيد ىف تافآلا نم مسي

 ىلاعتهللا وه مالسلا موقلاق : ىرابنآلانب ركبوبأ لاقو . مكيلع ةمالساا ؛ كيلع مالسلا كلوق ىنعف

 هلوق ىف مالسأا 0 ةنآلا هذه ىف ديعب اذهو مكظفح ىلع ىأ يلع هللا ىندي يلع مالسلا ىنعم

 مالسانلوقىف ةلماكةعبشمالوصف تبت5 لوقأو . هجولا اذهحصل افرعم ناكولو (مكيلع مالسلقف)

 لك عضوملا اذه ىلإ هتلقن اذاف عضوملا اذه نع ةيبنجأ ىهو « ةبوتلا ةروس ىف اهتبتكو مكيلع

 1 ملعأ هللاو ثحبلا

 : لئاسم هيفف (ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتك )) هلرقامأ



 هللا كانايأن نونه نذلا كءاج اذإ وز لاعت هلو

 0-0 هود هلأ أ نص 22

 هكسفن ىلع مكبر بنك لع 0 33 ا َنونمَوي ؛ نيا 3 أ 8 ظ 1 7

 ما رثثال رثي ك سس ه2 3 ص ىهرت ه

 روفغ هناف عشرا دعب نم ب بأن م لايجب 0 0 1 لع نم هنأ ةمح لا يب /2-4

 «6 5 مي ل
 كت

 هنأ ةمحرلاهسفن ىلع كر بتك مكيلع مالس لقف انتايآب نونمؤينيذلا كءاج اذإو ل ىلاعت هلوق

 (م بحر روفغ هنأف حلصأو هدعب نم بات مث ةلاهجب ًاءوس ينم لمع نم

 : لا ةيآلا َْق

 ىلع وه مهضعب لاقف (انئايآب نونمؤي نيذلا كءاج اذإو) هلوق ىف اوفلتخ ا «ىلوألا ةلأسملا)

 لوس را نورك ملا لأس نيذلا ةفضلا#لهأ قلت اب "نوح لاقو . هتفص هذهنم لك ىف هقالطا

 هيلع لوسرلا ىهن ىلاعت هنأل كلذو . مارك الا اذه هللا ممر 1 ؛ مثداعباو مثدرط مالسلا هيلع

 ىنلا ناك: ةمركع لاق . مارك الا نم عونلا اذهب مهمركي نأ هرمأ مث « مدرط نع الوأ مالسلا

 هأدأنأ قرأ نم ىتمأ ىف لعج ىذلا هلل دملا» لوقيومالسلاب مأدب مثآر اذإ لس و هيلع هللا ىلص

 لاقو . اهنم هللا رفغتساو هتلاقم نم رذتعا امل رمع نأ :امهنع هللاىضر سابع نبا نعو «مالسلاب

 موق ىف تلزن لب : مهضعب لاقو . ةيآلا هذه تازن ريخلا الإ كلذب تدرأام  مالسلا هيلع لوسرلل

 مهف ةيآلا هذه تازنف « فساألاو ةمادنلل نيربظم ملسو هيلع هللا لص هؤاج مث ؛ بونذ ىلع اومدقأ

 تحن لخد هللاب نمآ نم لكف « اهمومع ىلع ةيآلا هذه لمحت نأ ليواقّألا هذه نم برقالاو

 ” ف ردنلا اذه

 اذإو « ةدحاو ةعفد تيلاوت ةزودأاا هذه نأ ىلع اوقمتا سانا نأ: وهو ؛ لاكشلا انيه كو



 سرس

 لو 1 كك فلا

 هعبط مزتلم نمد بلطت

 ةيرصملا ةيبلا ةعبطملاب عبط

 ةيدالبم ا ةبرجم ١ ها/
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